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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção-Geral de Viação

Anúncio

Concurso público n.º 3/2000
alcoolímetros quantitativos

1 � A entidade pública contratante é a Direcção-Geral de Viação,
sita na Avenida da República, 16, 1069-055 Lisboa, Portugal
[telefone: (351) 213122100; fax: (351) 213122199, e com o
email: mail@dgv.pt.]

2 � Objecto do concurso:

a) O objecto do concurso consiste na aquisição de alcoolímetros
quantitativos que se destinam a ser utilizados na determina-
ção da taxa de álcool no sangue por recurso à análise
quantitativa de ar expirado, no âmbito da fiscalização do
Código da Estrada em Portugal. Este equipamento enquadra-se
na categoria 33.20.06, instrumentos e aparelhos para análises
físicas ou químicas, n. e. do Regulamento (CE) n.º 1232/98 da
Comissão, de 22 de Junho;

b) A quantidade de aparelhos a adquirir é de 100 nos termos do
caderno de encargos;

c) O contrato a celebrar visa a aquisição de alcoolímetros
quantitativos.

3 � Local de entrega dos bens � os bens deverão ser entregues à
entidade acima referida em 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � o forneci-
mento deverá ser efectuado num prazo máximo de 90 dias após a
data da comunicação de que o contrato foi visado pelo Tribunal de
Contas, se outro prazo mais curto não constar da proposta do adju-
dicatário.

5 � Propostas variantes ou condições divergentes � não são
admitidas propostas com variantes nem alterações de cláusulas do
caderno de encargos.

6 � Obtenção dos documentos pertinentes:

a) O processo do concurso constituído pelo programa, pelo
caderno de encargos e documentos complementares
encontra-se patente na Direcção-Geral de Viação, Secção de
Aprovisionamento, sita na Avenida da República, 16,
1050 Lisboa, Portugal [telefone: (351) 213122100;
fax: (351) 213122199], onde pode ser consultado todos os
dias úteis das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 ho-
ras e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, desde a data da
publicação deste anúncio até ao dia e hora do acto público;

b) Desde que solicitado em tempo útil, os interessados poderão
obter cópias do processo do concurso, mediante o pagamento
de 20 000$, acrescido de IVA a taxa de 17%, em numerário
ou através de cheque ou vale portal, nas condições expressas

nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 88.º do Decreto-Lei
n.º 197/95, de 8 de Junho. A esta importância acrescerá o
valor dos portes, caso o interessado solicite a sua entrega
por via postal.

7 � Recepção de propostas:

a) As propostas e documentos que as acompanham devem ser
apresentados até às 17 horas do 52.º dia a contar da data da
publicação do anúncio relativo ao presente concurso no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias;

b) As propostas e documentos que as acompanham podem ser
entregues directamente na Direcção-Geral de Viação (sec-
ção de Aprovisionamento), sita na Avenida da República,
16, 1.º, 1069-055, Lisboa, das 9 às 12 horas e das 14 às
17 horas dos dias úteis, ou enviadas por correio registado
para a mesma morada, desde que a recepção ocorra dentro
do prazo fixado no número anterior;

c) A data limite fixada na alínea a) pode, a pedido dos interes-
sados e em casos devidamente fundamentados, ser prorroga-
do por prazo adequado quando o programa do concurso, o
caderno de encargos ou os esclarecimentos solicitados não
puderem ser fornecidos nos prazos estabelecidos para o
efeito;

d) O prorrogamento do prazo referido na alínea anterior bene-
ficia todos os concorrentes;

e) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhadas de
tradução devidamente legalizada.

8 � Acto público do concurso:

a) Pelas 10 horas do dia útil imediato à data limite para a
apresentação das propostas, na Direcção-Geral de Viação,
sita na Avenida da República, 16, em Lisboa, procede-se,
em acto público, à abertura dos invólucros recebidos;

b) Por motivo justificado, pode o acto público realizar-se den-
tro dos 10 dias subsequentes ao indicado na alínea anterior,
em data a determinar pela entidade competente para auto-
rizar a despesa;

c) A eventual alteração da data do acto público é comunicada
aos interessados que procederam ou venham a proceder ao
levantamento dos documentos do concurso e publicitada
pelos meios que o júri entenda mais convenientes;

d) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

9 � Critérios de adjudicação:

a) A adjudicação é feita segundo o critério da proposta econo-
micamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

Preço � 40%;
Qualidade dos equipamentos � 35%;
Prazo de fornecimento � 15%;
Capacidade técnico-financeira  dos concorrentes � 10%.

b) A avaliação das propostas no que concerne a estes factores
efectuar-se-á com base numa escala de valores de 0 a 20.
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10 � O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta duran-
te um período de 90 dias contados da data limite para a sua entrega,
considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se aquele
nada requerer em contrário.

11 � Cauções exigidas:

a) Não são exigidas cauções na fase de apresentação das pro-
postas;

b) O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento pres-
tará caução correspondente a 5% do total do contrato sem
IVA;

c) No caso de serem autorizados adiantamentos são exigidas
cauções nos termos do artigo 6.º do programa do concurso e
artigo 11.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.

12 � Data do envio do anúncio � o anúncio foi enviado para
publicação no Diário da República, e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias em 30 de Junho de 2000.

13 � Data da recepção do anúncio � o anúncio foi recepcionado
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 30 de Junho de 2000 e
no Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias em
30 de Junho de 2000.

30 de Junho de 2000. � O Sub-Director-Geral, Pedro Correia.
4-2-14 936

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

Direcção de Serviços das Florestas

Divisão de Valorização do Património Florestal

Anúncio

Concurso público n.º 6/2000, para a venda em hasta pública
de 8037 árvores, com 2744 m3, do perímetro florestal de
Arca.

1 � Entidade contratante � Direcção Regional de Agricultura da
Beira Litoral (DRABL), sita na avenida Fernão de Magalhães, 465,
rés-do-chão, Coimbra (telefone: 239800500; fax: 239833679).

2 � Objectivo do concurso:
2.1 � Classificação Estatística de Produtos � secção A, divisão

02, grupo 02.0, classe 02.01, categoria 02.01.5, subcategoria
02.01.50, madeira na árvore.

2.2 � Venda de 8037 árvores, provenientes de cortes culturais,
constituindo quatro lotes, com um volume presumível de 2744 m3.

3 � Localização das árvores � perímetro florestal de Arca, fre-
guesias de Arca e Campia, concelho de Oliveira de Frades e Vouzela.

4 � Duração dos contratos � três meses para os lotes n.os 1, 2,
4 e 5 meses para o lote n.º 3, contados a partir da data da assinatura
do contrato.

5 � Variantes ou condições divergentes � não são permitidas
alterações de cláusulas das condições de venda bem como propostas
com variantes.

6 � Entidade a quem podem ser pedidas as condições de venda:

a) As condições de venda estão patentes na morada indicada
em 1 e nos serviços locais da DRABL, Direcção de Serviços
das Florestas, Divisão de Valorização do Património
Florestal, Quinta do Soqueiro, Rua do Cónego Barreiros,
3500-093 Viseu (telefone: 232424441; fax: 232428287), das
9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, todos os dias úteis, até
ao dia e hora da realização do acto público do concurso, onde
podem ser adquiridas e consultadas.

b) O documento referido na alínea anterior, desde que solicita-
do, será enviado até quatro dias após a recepção do pedido,
ou entregue directamente aos interessados, mediante o
pagamento de 2000$, acrescido de IVA, a liquidar directa-
mente pelos concorrentes, em numerário ou cheque, emiti-
do à ordem da DRABL, contra recibo.

7 � Local e data limite para entrega das propostas:

a) As propostas devem ser entregues no início do acto público
do concurso, no local e data mencionados em 8;

b) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa ou
acompanhadas de tradução devidamente legalizada.

8 � Data, hora e local do acto público do concurso � o acto
público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia 1 de Agosto de
2000, na morada indicada na alínea a) do ponto 6.

Podem assistir ao acto público todos os interessados.
Podem intervir na hasta pública os concorrentes ou seus represen-

tantes devidamente credenciados para o efeito, cujo documento de
admissão ao concurso tenha sido aceite pelo júri.

O acto público será iniciado por licitação verbal, com lanços míni-
mos de 50 000$, finda a qual serão abertas as propostas escritas.

9 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação é o do
preço mais elevado oferecido quer na licitação verbal quer na pro-
posta escrita.

10 � Depósito provisório � no momento da adjudicação provi-
sória, os concorrentes obrigam-se a fazer um depósito provisório,
para garantia das suas propostas, em numerário ou cheque visado,
emitido á ordem da Direcção Regional de Agricultura da Beira Lito-
ral, no valor de 250 000$ para os lotes n.os 1, 2 e 4 e de 700 000$
para o lote n.º 3.

11 � Caução � a caução será de valor correspondente a 5% do
total da adjudicação, a prestar por depósito em dinheiro, em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantia bancária ou
seguro-caução.

12 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

13 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 29 de Junho de 2000.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Junho de 2000.

Pelo Director Regional, o Director de Serviços de Administração,
(Assinatura ilegível.) 5-2-22 492

Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente

Anúncio

Concurso público n.º 21/2000 � estudo de impacte
ambiental do projecto de emparcelamento do Vale do
Lis � sub-perímetros I e II.

(artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Designação, endereço, número de telefone, fax da entidade
adjudicante � Instituto de Hidráulica Engenharia Rural e Ambiente
(IHERA), Avenida de Afonso Costa, 3, 2.º, 1949-002 Lisboa (tele-
fone: 218470160; fax: 218499758; email: ihera@min-agri-
cultura.pt).

2 � Objecto do concurso público � categoria com referência à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a qual se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998 � categoria
74.20.3, subcategoria 74.20.36.

Descrição do serviço � realização de um estudo de impacte
ambiental que tem por objectivo avaliar os impactes ambientais de-
correntes da implementação do projecto de emparcelamento do Vale
do Lis � sub-perímetros I e II, dando cumprimento ao disposto no
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.

3 � Local da entrega do estudo � Instituto de Hidráulica, Enge-
nharia Rural e Ambiente (IHERA), Avenida de Afonso Costa, 3, 2.º,
1949-002 Lisboa.

4 � Prazo de execução � 120 dias de calendário a contar da data
da assinatura do contrato.

5 � Profissões específicas � a equipa concorrente deverá inte-
grar necessariamente especialistas nas seguintes áreas:

Engenharia hidráulica;
Engenharia do ambiente;
Engenharia Agronómica;
Arquitectura paisagista.

cujos titulares devem ter um mínimo de experiência de cinco anos na
área específica da especialidade da sua intervenção, comprovado com
o respectivo currículo e termo de aceitação.

6 � Indicação pelos concorrentes dos nomes e habilitações pro-
fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços � é exigida a
identificação dos responsáveis pela elaboração do estudo e respecti-
vas habilitações profissionais.
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7 � Admissibilidade de propostas � os concorrentes terão de
apresentar proposta global para a elaboração do estudo, com a res-
pectiva nota justificativa da formação do preço, não sendo admis-
síveis propostas relativas a partes de serviços.

8 � Proibição de variantes ou condições divergentes � não são
admitidas propostas variantes e condições divergentes do programa
de concurso e caderno de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessárias à apreciação das condi-
ções e de carácter profissional, económico e técnico que os concor-
rentes devam preencher � só podem apresentar-se a concurso as
entidades que provem possuir idoneidade, bem como habilitações
profissionais e capacidade financeira e técnicas suficientes, para a
realização do estudo solicitado.

Quanto à idoneidade � no que respeita à idoneidade só podem
apresentar-se a concurso as entidades que não se encontrem em algu-
ma das situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.

Quanto às habilitações profissionais � para a comprovação das
habilitações, a proposta deve ainda ser acompanhada de certificados
de habilitações académicas, formativas e profissionais dos técnicos
que integram a equipa técnica do concorrente, nas áreas de engenha-
ria hidráulica, engenharia do ambiente, engenharia agronómica e
arquitectura paisagista.

Quanto à capacidade financeira � para a avaliação da capacidade
financeira do concorrente, a proposta deve ser acompanhada dos
seguintes documentos:

a) Documentos de prestação de contas dos três últimos exercí-
cios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;

b) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e das
prestações de serviços objecto do procedimento;

c) Prova de subscrição de um seguro de riscos profissionais.

Quanto à capacidade técnica � para a avaliação da capacidade
técnica do concorrente, a proposta deve ser acompanhada dos se-
guintes documentos:

a) Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos,
respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar
por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de
destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
c) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou

não na empresa e, mais especificamente, daqueles que têm a
seu cargo o controlo da qualidade, bem como das habilita-
ções literárias e profissionais desses técnicos, especialmente
dos afectos à prestação de serviço. Relativamente à equipa
técnica a afectar à realização do estudo, devem ser apresen-
tados os currículos de cada um dos técnicos;

d) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente
nos últimos três anos;

e) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para a
garantia da qualidade e dos meios de estudo e investigação
que utiliza.

10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � os concorrentes podem apresentar-se a concurso em
agrupamento complementar de empresas (ACE), desde que obrigato-
riamente se associem antes da celebração do contrato, na modalidade
de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a celebração do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/
81, de 28 de Julho, nomeando um coordenador responsável do
consórcio.

11 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso pode ser examinado na Secção de
Expediente do IHERA (na morada indicada no n.º 1), todos
os dias úteis das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos
às 16 horas, até ao dia anterior ao do acto público do
concurso;

b) Podem ser adquiridos exemplares do programa de concurso
e o caderno de encargos, até cinco dias úteis antes do termo
do prazo fixado para a entrega das propostas, no Instituto
de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), Nú-
cleo de Expediente e Arquivo, 2, porta 2, sito na Avenida
de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa, todos os dias úteis
das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas
e 30 minutos.

c) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamen-
to em dinheiro ou cheque traçado no valor de 18 000$, com
o IVA incluído à taxa em vigor, passado em nome de Institu-
to de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA).

12 � Entrega das propostas � as propostas deverão ser enviadas
ou entregues no Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente
(IHERA), Núcleo de Expediente e Arquivo, 2.º, porta 2, sito na
avenida de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa.

12.1 � Hora e data limites para a apresentação das propostas �
as propostas deverão ser entregues até às 16 horas do dia 25 de Agosto
de 2000.

12.2 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os
documentos que as acompanham � as propostas e os documentos
que as acompanham devem ser redigidas em português, ou não o sendo,
devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos
os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � Data, hora e local da abertura das propostas e indicação
das pessoas que podem assistir ao acto público de abertura das pro-
postas � o acto público de abertura das propostas realizar-se-á às
10 horas, no primeiro dia útil imediatamente a seguir ao fim do prazo
de entrega das propostas � dia 28 de Agosto de 2000, no Instituto
de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), Avenida de
Afonso Costa, 3, 4.º, 1949-002 Lisboa, podendo assistir todos os
interessados e intervir só os devidamente credenciados pelos con-
correntes.

14 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância �
a adjudicação será feita à proposta considerada economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes factores por ordem decres-
cente de importância:

Mérito técnico por referência ao programa de trabalhos;
Preço;
Prazo de execução.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as pro-
postas durante o prazo de 60 dias, contados da data limite para a sua
entrega, o qual se considera prorrogado por iguais períodos para os
concorrentes que nada referem em contrário.

16 � Prestação de caução, modalidade de financiamento e de
pagamento � o adjudicatário deverá prestar uma caução cujo valor é
de 5% do valor total da adjudicação (sem IVA).

17 � Publicação de anúncio indicativo � não foi publicado anún-
cio indicativo.

18 � Contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre con-
tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � o anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República no dia 3 de Julho de 2000.

20 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias � (Não aplicável.)

21 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � a recepção do anúncio pela Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi em 3 de Julho de 2000.

3 de Julho de 2000. � Pelo Presidente, o Vice-Presidente, José
Luís Teixeira. 03-2-41 467

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São Teotónio � Viseu

Anúncio

Concurso público n.º 1/025/1/4 � aquisição
de serviços de limpeza de instalações

1 � Entidade contratante � Hospital de São Teotónio � Viseu,
com sede na Avenida do Rei D. Duarte, 3504-509 Viseu (telefones:
geral: 232420500, Repartição de Aprovisionamento: 232420589;
telecopiadores: geral: 232420591, Repartição de Aprovisionamen-
to: 232421217).

2 � Categoria dos serviços � segundo a Classificação Estatística
de Produtos por Actividade a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L34231/12/93, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de
Junho de 1998 � 74.70.1.
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Quantidade de serviços a adquirir � as necessárias à prestação dos
serviços objecto do contrato durante o período de duração do mesmo.

3 � Local da prestação dos serviços � nas instalações do Hospi-
tal de São Teotónio � Viseu.

4 � A duração do contrato � ano de 2000, com início a partir da
data da adjudicação, admitindo-se a possibilidade de recurso ao
procedimento de adjudicação por ajuste directo para a contratação
dos mesmos serviços nos três anos subsequentes à celebração do
contrato inicial, nos termos previstos no artigo 86.º, n.º 1, alínea g)
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Não se admitem propostas parciais.
8 � Não é permitida a alteração das cláusulas do caderno de

encargos.
Não é permitida a apresentação de propostas com variantes.
9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das condi-

ções de carácter profissional, técnico e económico que os concorren-
tes devem preencher � os concorrentes devem preencher os requisi-
tos exigidos no programa e caderno de encargos do concurso e
apresentar obrigatoriamente a documentação indicada no artigo 36.º,
alíneas a), b), c), d) e) [e alínea g) quando o concorrente seja prestador
do serviço certificado].

10 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresenta-
ção de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual deve
assumir a forma jurídica exigida, quando lhe for adjudicado o contra-
to e aquela forma seja necessária à boa execução do mesmo.

11 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa e o caderno de encargos � o programa e o caderno
de encargos do concurso podem ser pedidos à Repartição de
Aprovisionamento, com o endereço indicado no n.º 1, onde se
encontram patentes e podem ser consultados dentro do horário de
funcionamento das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 17 horas e 30 minutos.

b) Data limite para apresentação dos pedidos de documentos � os
documentos do concurso podem ser obtidos na Repartição de
Aprovisionamento até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das propostas.

c) Os documentos podem ser obtidos mediante o pré-pagamento
de 2000$.

12 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas devem ser entre-
gues ou enviadas à Repartição de Aprovisionamento do Hospital, com
o endereço indicado no n.º 1.

b) Hora e data limite para a entrega das propostas � as propostas
devem ser entregues na Repartição de Aprovisionamento do Hospital,
até às 17 horas e 30 minutos do dia 21 de Agosto de 2000.

c) Idiomas em que devem ser redigidas as propostas e os do-
cumentos que as acompanham � as propostas bem como documen-
tos que as acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � a abertura das propostas será
realizada no dia 22 de Agosto de 2000, às 9 horas e 30 minutos, no
Hospital de São Teotónio � Viseu, e a ela podem assistir os concor-
rentes, ou os seus representantes, desde que devidamente credencia-
dos.

14 � Critérios de adjudicação do contrato � a adjudicação será
feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajo-
sa, tendo em conta os factores indicados no programa do concurso,
por ordem decrescente de importância.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as suas propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as
suas propostas durante um período de 60 dias contados da data limite
para a sua entrega, nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

16 � Caução � o adjudicatário garantirá por caução, no valor de
5% sobre o valor da adjudicação sem IVA, o exacto e pontual
cumprimento das obrigações contratuais.

17 � Anúncio indicativo � este concurso não foi objecto de
anúncio indicativo de informação prévia.

18 � O contrato a celebrar está abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série, e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
em 28 de Junho de 2000.

20 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 30 de Junho de 2000 e no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias em 28 de Junho de 2000.

28 de Junho de 2000. � O Chefe da Repartição de Aprovisiona-
mento, Manuel Lopes Pinto. 10-2-117 824

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
e Parlamentares

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.º NCP20010007 do
Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de material
de anestesia.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefone: 291705600, ext.
3388; fax: 291742545).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 33.10.1, descritos como material médico-cirúrgico
e ortopédico e suas partes na Classificação Estatística de
Produtos por Actividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no ponto
1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) O contrato será válido por um ano, renovável por igual
período, findo o qual caducará;

d) Aquisição de material de anestesia.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção da
Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida de Luís
de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues, até 30 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo entre
as partes.

5 � [�]
6 � [�]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou parcial.
8 � É permitida a apresentação de apenas duas propostas com

variantes bem como das que envolvam alterações das cláusulas 27 e
35 do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter
técnico e económico constantes do programa de concurso.

10 � [�]
11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e docu-

mentos complementares podem ser pedidos na área económica do
Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de Luís de Camões,
9004-514 Funchal, onde podem ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil antes
da data do acto público de concurso mas as certidões de qualquer
peça processual só poderão ser requeridas até 10 dias antes daquela
data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 5000$ com IVA incluído,
acrescido de 1000$ para encargos de expedição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
área económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de Luís
de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na secretaria da área econó-
mica do Centro Hospitalar do Funchal, até às 16 horas do 20.º dia,
ou dia útil imediato, a contar da data da publicação deste anúncio no
Diário da República.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na área
económica do Centro Hospitalar do Funchal, no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos
representantes.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores:

1) Qualidade do produto;
2) Preço;
3) Prazo de entrega.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de 60 dias
úteis contados da data do acto público do concurso, prazo esse que
será prorrogado pelo tempo fixado no programa de concurso se o
concorrente nada requerer em contrário no devido tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de caução,
por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5% sobre o
valor total da adjudicação.
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b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecutivos a
contar da entrega do material ou da recepção da respectiva factura,
se for posterior.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre contra-
tos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de
22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da República
no dia 28 de Junho de 2000.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 28 de Junho de 2000.

28 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Mário Filipe Soares Rodrigues. 10-2-117 823

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Serviços Centrais

Anúncio

1 � Dono da obra � Instituto Politécnico de Portalegre, Praça
do Município, apartado 84, 7300 Portalegre (telefone: 245330034;
fax: 245330353).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Avenida de 14 de Janeiro, Elvas.
b) Designação da empreitada � adaptação do Hotel Alentejo a

residência de estudantes e cantina da Escola Superior Agrária de
Elvas.

Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos que constituem
a empreitada são demolições, estrutura em betão armado, cobertura,
paredes em alvenaria de tijolo, revestimentos de pavimentos, de pa-
redes e tectos, carpintarias, pinturas, rede de águas e esgotos, instala-
ção eléctrica e electromecânica, climatização.

Referência à CPA ou CPV � subcategoria 45.21.15, trabalhos de
construção geral de outros edifícios.

Preço base do concurso, excluído o IVA � 200 000 000$.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra, conforme mapa de

trabalhos do processo de concurso.
d) Objecto da empreitada � realização dos trabalhos de adaptação

do edifício existente constantes do mapa de trabalhos.
4 � O prazo de execução da obra é de 300 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos, durante as horas de expediente,
nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Portalegre, sito na
Praça do Município, apartado 84, 7300 Portalegre (telefo-
ne: 245330034; fax: 245330353). Podem ser solicitadas cópias au-
tênticas do processo de concurso e documentos complementares até
10 dias antes da data limite para entrega de propostas, contados a
partir da data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade
que preside ao concurso, sendo o seu envio efectuado no prazo máximo
de seis dias a contar da data de recepção do pedido.

b) O fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares será efectuado mediante o pagamento de 100 000$ no
acto do pedido, que inclui IVA, em numerário ou cheque passado a
favor do Instituto Politécnico de Portalegre.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
as propostas documentadas deverão ser apresentadas até às 17 horas
do 30.º dia, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do dia
seguinte ao da publicação do anúncio do concurso no Diário da
República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas as propostas � as
propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou enviadas, sob re-
gisto e com aviso de recepção, para o endereço referido no n.º 1.

c) As propostas e documentos complementares devem ser redigi-
dos em língua portuguesa. Porém, os documentos referidos nos arti-
gos 69.º e 70.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão ser
redigidos na língua de origem se acompanhados de tradução

devidamente legalizada, nos casos e em conformidade com o previs-
to no n.º 1 do artigo 71.º do citado decreto-lei.

7 � Acto público do concurso:

a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou os seus legais representantes, os quais terão
de fazer prova documental autêntica dessa qualidade;

b) O acto público do concurso terá lugar nos Serviços Centrais
do Instituto Politécnico de Portalegre, sito na Praça do
Município, em Portalegre, pelas 10 horas do primeiro dia
útil após o termo do prazo de entrega das propostas.

8 � Prestação da caução � a caução será de 5% do valor da
adjudicação e será prestada, pelo concorrente preferido, nas modali-
dades previstas no artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, no prazo de seis dias a contar da data de notificação da
adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a emprei-
tada é por preço global nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de
Setembro. Os pagamentos serão variáveis com as quantidades de
trabalho periodicamente executadas e realizados mediante a
apresentação de autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições
legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas, nomeadamente que respeitem o disposto no artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso da adjudicação da
empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
na modalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Poderão ser admitidos a concurso os titulares de certificado(s)
de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, que contenha as seguintes autorizações
(Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, Portaria n.º 412-G/
99, e Portaria n.º 412-I/99, ambas de 4 de Junho, esta última
com a redacção dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto):

a1) Das 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria e da classe
correspondente cada uma ao valor da sua proposta;

a2) Das 3.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias
da 1.ª categoria, das 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subca-
tegorias da 5.ª categoria e das 14.ª e 15.ª subcategorias
da 6.ª categoria correspondentes cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitam, conso-
ante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta e que será indicada em documento anexo
àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea a3);

a3) Caso o concorrente não disponha da(s) classi-
ficação(ões) exigida(s) na alínea a2), indicará, em do-
cumento anexo à proposta, os subempreiteiros pos-
suidores dessas classificações, aos quais ficará vinculado
por contrato para a execução dos trabalhos que lhes
respeitam.

b) Poderão ainda ser admitidos a concurso os concorrentes não
titulares das autorizações atrás referidas que apresentem
certificado de inscrição em lista de empreiteiros aprovados,
nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e demais documentação prevista no
programa de concurso.

c) De acordo com o artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, os concorrentes admitidos deverão oferecer
garantia mínima de capacidade técnica, económica e finan-
ceira, devendo obter uma classificação mínima de dois, numa
escala de um a cinco, conforme definido no programa de
concurso, em cada um dos factores. Apenas os concorrentes
que obtenham, pelo menos, a classificação mínima, passarão
à fase de apreciação das propostas.

12 � Prazo de validade da proposta � os concorrentes são obri-
gados a manter as propostas durante 66 dias a contar da sessão de
abertura das mesmas, considerando-se prorrogado por mais 44 dias se
os concorrentes nada requererem em contrário, nos termos do n.º 3 do
artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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13 � Critérios de apreciação das propostas � os critérios básicos
de apreciação das propostas são os estabelecidos no artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, considerando os seguintes
factores de apreciação e respectiva ponderação:

Preço actual � 80%;
Prazo de execução � 20%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto patente a concurso
ou parte dele.

15 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República no dia 7 de Junho de 2000.

7 de Junho de 2000. � O Presidente, Nuno Manuel Grilo de
Oliveira. 10-2-117 831

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Anúncio

Concurso público para o fornecimento e instalação
de ar condicionado no Cine Teatro São Pedro

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Abrantes, Pra-
ça de Raimundo Soares, 2200 Abrantes (telefone: 241379130;
fax: 241371661).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público e realiza-se
nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Objecto do concurso público:
3.1 � O concurso tem como finalidade a adjudicação do forneci-

mento e instalação de ar condicionado no Cine Teatro São Pedro.
4 � Data limite para a entrega e instalação � 60 dias após assi-

natura do contrato.
5 � Não são aceites propostas variantes.
6 � a) O processo do concurso pode ser examinado ou solicitado

na Secção de Contabilidade e Aprovisionamento do organismo
indicado em 1, durante as horas normais de expediente.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo mediante o pagamen-
to de 20 000$;

c) Quando solicitadas, as mesmas serão enviadas à cobrança com
portes a pagar pelo requerente.

7 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues na
Câmara Municipal de Abrantes, Praça de Raimundo Soares,
2200 Abrantes, até às 17 horas do 20.º dia a contar da data da publi-
cação no Diário da República.

b) A proposta e todos os documentos que a acompanham deverão
ser redigidos em língua portuguesa.

8 � A abertura das propostas terá lugar na sala de sessões da Câmara
Municipal de Abrantes, no 21.º dia a contar da data da publicação no
Diário da República, pelas 10 horas. Ao acto público pode assistir
qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e
seus representantes, devidamente credenciados.

9 � Critérios de adjudicação �  a adjudicação será feira à propos-
ta mais vantajosa segundo os seguintes critérios de adjudicação:

a) Análise curricular da empresa;
b) Respeito pelas características especificadas no caderno de

encargos;
c) Preço;
d) Prazo de entrega.

10 � Aquando da adjudicação deverá ser apresentada uma caução
de 5% sobre o montante da proposta.

11 � As propostas são válidas durante um período de 60 dias
úteis.

12 � Enviado para publicação no Diário da República em 29 de
Junho de 2000.

13 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
do anúncio para publicação no Diário da República � 30 de Junho
de 2000.

29 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 10-1-99 159

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Anúncio

Concurso público no âmbito da União Europeia �
construção da via turística � 2.º lanço

Número de plano 08.03.01.10.08

1 � A empreitada será adjudicada pelo Município de Almada,
Câmara Municipal de Almada, Departamento de Obras Municipais e
Habitação (DOMH), sito na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
67, 7.º, 2800-181 Almada, Portugal (telefone: 212724300;
fax: 212724493).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da empreitada � Charneca da Caparica,
Almada.

b) Designação da empreitada � construção da via turística �
2.º lanço.

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição com referência
à Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993 � classe 45.23,
categoria 45.23.1, e subcategorias 45.23.11 e 45.23.12; categoria
45.34.2 e subcategoria 45.34.21.

Características gerais da obra � construção do 2.º lanço da via
turística numa extensão de 3,7 km numa plataforma de uma faixa de
rodagem, com duas vias, separador central variável de 0,5 a 3,0 m.
Incluem-se na empreitada os trabalhos de terraplanagens, drenagem,
pavimentação do tipo flexível, obras acessórias, restabelecimentos,
iluminação pública, sinalização/segurança.

Preço base do concurso � PTE 523 355 350$ (2 610 485,48
euros), sendo o valor estimado com base nos seguintes trabalhos:

Via, propriamente dita � 365 000 000$ (1 820 612,32 euros);
Restabelecimento de infra-estruturas � 80 000 000$ (399 038,32

euros);
Rede de iluminação pública � 78 355 350$ (390 834,84 euros).

Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal de 5%.
4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 12 meses.
Data estimada para o início dos trabalhos � Dezembro 2000.
5 � a) O processo de concurso pode ser consultado na Divisão

de Obras do DOMH, sita na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
67, 7.º piso, em Almada, durante as horas normais de expediente,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 15 horas, desde o
dia da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

Os interessados poderão solicitar, até 20 dias, contados a partir da
data da publicação do anúncio no Diário da República, cópias do
processo de concurso devidamente autenticadas e a preços de custo.

b) As cópias do processo de concurso serão entregues, mediante o
pagamento prévio de PTE 59 340$ (295,98 euros) acrescido do va-
lor do IVA, em cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Mu-
nicipal de Almada ou, em numerário.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
dia 18 de Setembro de 2000 às 15 horas.

b) Endereço � Departamento de Obras Municipais e Habitação,
Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 67, 7.º, 2800-181 Almada,
Portugal.

c) Língua portuguesa.
7 � a) Podem intervir no acto público do concurso, os concor-

rentes ou aqueles que, para o efeito, estiverem devidamente creden-
ciados, no máximo de duas pessoas por concorrente.

b) O acto público de abertura de propostas, terá lugar no auditório
do edifício de Urbanismo e Obras, sito na Avenida de D. Nuno Álvares
Pereira, 67, 1.º, em Almada e, realizar-se-á no dia 19 de Setembro de
2000, pelas 10 horas.

8 � Caução � a caução a exigir para garantia do contrato é de
5% do valor da adjudicação. Manutenção da caução por um período
de cinco anos, correspondente ao prazo de garantia da obra.

9 � Tipo de empreitada � regime misto, correspondendo a parte
da empreitada estipulada por série de preços aos trabalhos de
restabelecimentos, infra-estruturas, nos termos do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, na redacção da Lei n.º 163/99, de 14 de Se-
tembro e, os restantes trabalhos, à parte estipulada por preço global,
nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99.

Modalidades de pagamento � autos de medição mensais.
O pagamento será suportado pela rubrica orçamental do plano de

actividades 11.03/09.03.08.
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10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio
externo de responsabilidade solidária.

11 � a) Só serão admitidas as propostas dos concorrentes que sejam
titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
que contenha as seguintes autorizações, de acordo com o artigo 69.º,
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e Portarias n.os 412-G/
99, e 412-I/99, ambas de 4 de Junho, esta última com a redacção da
Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto:

Da 3.ª categoria (empreiteiro geral de estradas) e da classe cor-
respondente ao valor global da sua proposta, da 2.ª e
9.ª subcategorias da 6.ª categoria, e ainda da 1.ª subcategoria
da 5.ª categoria, nas classes do valor desses trabalhos, que
integram a proposta e que será indicado em documento anexo
àquela.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de Estado pertencente ao espaço económico
europeu, deverão fazer prova da sua idoneidade e das suas habilita-
ções/autorizações legais através do cumprimento do disposto no arti-
go 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, deverão fazer
prova da sua idoneidade e das suas habilitações/autorizações legais,
através do cumprimento do disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Validade da proposta � 66 dias, sem prejuízo do estabeleci-
do no programa de concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � a adjudicação será
efectuada à proposta economicamente mais vantajosa, nos termos
do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do relaci-
onado no programa de concurso, de acordo com os seguintes factores
de apreciação das propostas ordenados por grau decrescente de
importância, e respectiva ponderação:

Valia técnica da proposta � 50%;
Condições mais vantajosas de preço � 45%;
Condições mais vantajosas de prazo � 5%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto, nem propostas
condicionadas.

15 � Não são admitidos a este concurso, os concorrentes indica-
dos no artigo 54.º, alínea d), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, concorrentes nacionais de estados signatários do acordo sobre
contratos públicos da organização mundial do comércio.

16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

17 � O anúncio foi enviado em 26 de Junho de 2000 para publi-
cação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

20 de Junho de 2000. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Guerreiro Neto de Sousa. 03-1-30 552

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Anúncio n.º 1/PER/2000

Concurso público internacional

(artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal da Amadora,
Gabinete de Programas Especiais de Realojamento, sito na Rua do
Infante D. Henrique, 2, 2700-466 Amadora (telefone: 214988140;
fax: 214988149).

2 � O presente concurso tem por objecto:

a) Prestação de serviços de fiscalização residente da empreita-
da n.º 2/PER/99 � construção de 760 fogos de habitação
social, comércio/equipamentos, obras de infra-estruturas e
arranjos de espaços exteriores, no Casal da Mira, Amadora;

b) Faz parte integrante da fiscalização residente a adaptação
do guião do plano de segurança e de saúde da obra (constan-
te do volume I do concurso de empreitada 2/PER/99) de
acordo com o Decreto-Lei n.º 155/95, de 17 de Julho, e que
será apresentado para aprovação do dono da obra dos traba-
lhos da empreitada.

3 � Local de execução � Casal da Mira, Amadora.

4 � Prazo de execução:

a) Os trabalhos a realizar pelo adjudicatário iniciar-se-ão após
o primeiro auto de consignação dos trabalhos da empreitada
n.º 2/PER/99;

b) Os prazos decorrerão sem interrupção para férias, durante
os prazos de execução da obra que vierem a ser aprovados
pela Câmara Municipal da Amadora e prolongar-se-ão até à
última recepção provisória da obra da empreitada referida
no número anterior;

c) A duração da prestação de serviços a que se refere o presen-
te anúncio coincidirá com a duração da empreitada n.º 2/PER/
99, devendo considerar-se adicionalmente um período de três
meses após o fim dos trabalhos, para preparação do fecho
de contas, recepção da obra e dossier de telas finais. Fica,
no entanto salvaguardada a obrigatoriedade da presença do
adjudicatário no decurso dos prazos de garantia relativos à
empreitada, sempre que solicitado pela Câmara Municipal
da Amadora, a pronunciar-se sobre deficiência da mesma e
no processo conducente à recepção definitiva.

5 � Preço base, com exclusão do IVA � 100 000 000$,
498 797,9 euros, com exclusão do IVA.

6 � São admitidos a concurso pessoas singulares formando uma
equipa, devendo o coordenador da equipa possuir o título profissio-
nal de engenheiro civil, com pelo menos 10 anos de experiência
profissional em fiscalização de empreitadas, ou pessoas colectivas
que proponham afectar à prestação de serviços um técnico possui-
dor da mesma qualificação profissional exigida para as pessoas sin-
gulares.

6.1 � A equipa deve também possuir um engenheiro electrotécnico
e um engenheiro mecânico, com pelo menos cinco anos de experiência
profissional em fiscalização de obras.

6.2 � O encarregado de construção e o fiscal de construção civil
devem ter no mínimo 10 anos de experiência profissional.

7 � Podem apresentar proposta as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

8 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio
externo quando lhe for adjudicado o contrato.

8.1 � A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas os concorrentes agrupados serão soli-
dariamente responsáveis perante a Câmara Municipal da Amadora pela
manutenção da sua proposta com as legais consequências.

9 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas ou
com variantes.

9.1 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações
às cláusulas do caderno de encargos.

10 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente no Gabinete de
Programas Especiais de Realojamento, sito na Rua do In-
fante D. Henrique, 2, 2700-466 Amadora, onde pode ser
examinado todos os dias úteis das 10 às 12 horas e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, desde a data
da respectiva publicação até ao dia e hora do acto público
do concurso;

b) As cópias autenticadas do processo de concurso devem ser
adquiridas directamente na tesouraria da Câmara Municipal da
Amadora, pelo preço de 50 000$ (mais IVA), devendo o seu
pagamento ser efectuado em dinheiro ou em cheque emitido
a favor do tesoureiro do município da Amadora;

c) Os interessados devem solicitar ao Gabinete de Programas
Especiais de Realojamento por escrito as cópias das peças
escritas do processo de concurso, pelo preço e nas condi-
ções referidas no número anterior, as quais serão fornecidas
no prazo de quatro dias.

11 � a) Data limite para apresentação das propostas � até às
16 horas e 30 minutos do 52.º dia após a publicação do anúncio no
Diário da República.

b) Endereço � Gabinete de Programas Especiais de Realojamento,
Rua do Infante D. Henrique, 2, 2700-466 Amadora;

c) Língua � as propostas e documentos que as acompanham devem
ser redigidos em português. Quando os documentos, pela sua própria
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, serão
acompanhados de tradução devidamente legalizada ou, não o sendo,
de declaração do concorrente que aceita a sua prevalência, para todos
e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

12 � Data, hora e local � 10 horas do dia imediato à entrega das
propostas, no Gabinete de Programas Especiais de Realojamento, sito
na Rua do Infante D. Henrique, 2, 2700-466 Amadora.
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13 � A adjudicação será feita à proposta que apresentar o mais
baixo preço.

14 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega, considerando este prazo prorrogado por iguais períodos se
aqueles nada requererem em contrário.

15 � Cauções e garantias � caução de 5% do montante total do
fornecimento, com exclusão de IVA.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 30 de Junho de 2000.

17 � Data do envio para publicação no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias � 28 de Junho de 2000.

18 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 30 de Junho de 2000.

19 � Data da recepção do anúncio nos Serviços de Publicação
Oficiais das Comunidades Europeias � 28 de Junho de 2000.

7 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Moreira
Raposo. 18-1-008 110

CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO

Anúncio

Concurso público

(artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Ansião, Praça do
Município, 3240, Ansião (telefone: 236670200; fax: 236677481).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Chão de Couce.
b) Designação da empreitada � pavimentação do C. M. (Cabecinho/

E. N. 237).
Natureza e extensão dos trabalhos � execução de pavimento

betuminoso com a área de 11 500 m2, inclui os trabalhos de
terraplanagens, drenagens e pavimentação.

Preço base do concurso, com exclusão do IVA � 49 200 000$.
4 � Prazo de execução da obra � seis meses.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos na Divisão Obras Públicas e Serviços
Municipais, nas horas normais de expediente (telefone: 236670200;
fax: 236677481),

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso até ao 20.º
dia após a publicação no Diário da República.

b) Custo de fornecimento do processo de concurso � 5000$, ao
qual acresce o valor do IVA.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte à publicação no Diário
da República.

b) Endereço � Divisão Obras Públicas e Serviços Municipais,
Câmara Municipal de Ansião, Praça do Município, 3240 Ansião.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � os concorrentes e as pessoas por si credenciadas conforme
n.º 5.2 do programa do concurso.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � terá lugar no
primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das
propostas, pelas 16 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal
de Ansião.

8 � Não é exigido qualquer depósito provisório. A caução a exigir
para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A modalidade de pagamen-
to será de acordo com o estipulado nos artigos 21.º e 202.º do citado
decreto-lei. O financiamento é garantido por verbas provenientes do
orçamento da Câmara Municipal de Ansião.

10 � Modalidade jurídica de associação que venha a adoptar qualquer
agrupamento de empresas a que venha, eventualmente, a ser adjudicada
a empreitada � podem concorrer empresas ou grupos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � Condições mínimas, certificados de classificação exigidos e
outras condições, designadamente:

a) Para os concorrentes detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, deverão apresentar, nos
termos estabelecidos no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/

99, de 2 de Março � certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março, e das Portarias n.os 412-G/99, e 412-I/99 ambas de
4 de Junho, com as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor da proposta.

9.ª e 12.ª subcategoria da 3.ª categoria e das classes cor-
respondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhe respeitem, consoante a parte que cada
um desses trabalhos cabe na proposta.

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e inscritos em lista
oficial de empreiteiros aprovados do Estado pertencente ao
espaço económico europeu � certificado(s) de inscrição(ões)
emitido(s) pela autoridade competente, nos termos
estabelecidos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

c) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e não inscritos em
lista oficial de empreiteiros aprovados � a documentação a
que se refere o artigo 67.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias úteis, prorrogá-
veis por mais 44 dias, caso os concorrentes nada requeiram em con-
trário.

13 � A adjudicação da empreitada será feita à proposta mais
vantajosa, observando o preceituado no artigo 105.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e atendendo aos seguintes critérios, por
ordem decrescente da sua importância:

Valia técnica da proposta e a garantia � 45%;
Preço da proposta � 45%;
Prazo de execução � 10%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.

28 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando Ri-
beiro Marques. 5-1-29 934

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Anúncio n.º 349/2000

Concurso público para a concessão do direito
de exploração de um bar/cafetaria e esplanada

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal do Funchal, Lar-
go do Município, 9000 Funchal (telefone: 291220064; fax:
291226343).

2 � Objecto da concessão � a exploração de um espaço desti-
nado a bar/cafetaria e esplanada, localizado na Avenida do Mar e
das Comunidades Madeirenses, junto à assembleia legislativa regio-
nal.

3 � Prazo da concessão � 10 anos, renovável anual e automati-
camente, até máximo de 20 anos.

4 � Admissibilidade de proposta condicionada e variantes � não
são admitidas.

5 � Documentos de apresentação obrigatória � são os constan-
tes do processo de concurso.

6 � Consulta e aquisição do processo � está patente para con-
sulta pública na Repartição de Administração Geral, entre as 9 e as
17 horas, sita na morada indicada no ponto 1, podendo os interes-
sados solicitar exemplares do processo de concurso até cinco dias
antes do acto público do concurso, mediante o pagamento de
10 000$, IVA incluído, a pagar no acto da entrega das mesmas, por
numerário ou cheque visado a favor da tesoureira da Câmara Muni-
cipal do Funchal.

7 � Local da entrega das propostas � na Câmara Municipal do
Funchal, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso
de recepção, até às 17 horas do dia 20.º de calendário a contar da
publicação do anúncio no Diário da República, 3.ª série.

8 � Acto público do concurso � terá lugar na Câmara Municipal
do Funchal, pelas 10 horas do 1.º dia útil após o referido no ponto 7.
Só poderão intervir no acto do concurso os concorrentes ou as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.
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9 � Os critérios de adjudicação e valor ponderativo, são por or-
dem decrescente de importância:

1) Projecto de equipamento a instalar e valor do investimen-
to � 40%;

2) Experiência profissional � 30%:

a) Anos de gestão destas actividades � 15%;
b) Formação profissional dos empregados � 15%.

3) Preço � 30%.

10 � Decorrido o prazo de 60 dias, contados a partir da data do
acto público do concurso, cessa, para os concorrentes que não hajam
recebido comunicação de lhes ter sido adjudicada a concessão, a
obrigação de manter as respectivas propostas.

11 � Não há lugar a caução nesta fase.
12 � Este concurso foi enviado para publicação no Diário da

República, 3.ª série, em 27 de Junho de 2000.
13 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., para publicação no Diário da
República, em 30 de Junho de 2000.

27 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Miguel Filipe
Machado de Albuquerque. 10-1-99 165

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio 59/2000

Concurso público para a realização da empreitada n.º 5/
2000/GLACC � reabilitação do Edifício Municipal, sito na
Rua do Castelo Picão, 36, Tornejando Beco das Cruzes,
15/19, freguesia de São Miguel, Alfama (processo n.º 44/
2000).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lisboa,
Direcção Municipal de Reabilitação Urbana, Divisão de Programação
e Controlo Financeiro, Rua de Alexandre Herculano, 25, 3.º,
1250-008 Lisboa (telefone: 213535534; fax: 213570956).

2 � Concurso público nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Alfama.
b) Designação do concurso � empreitada n.º 5/2000/GLACC �

reabilitação do Edifício Municipal, sito na Rua do Castelo Picão, 36,
Tornejando Beco das Cruzes, 15/19, freguesia de São Miguel, Alfama,
com o preço base de 39 321 774$, 196 136,18 euros, com exclusão
de IVA. Classificação Estatística dos Produtos por Actividade
45.21.1000-9/CPV, aprovada pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho.

c) A empreitada não se encontra dividida por lotes.
d) O objecto da empreitada não inclui a elaboração de projectos.
4 � Prazo máximo total para a execução da empreitada � 78 se-

manas.
5 � a) O processo e documentos complementares podem ser con-

sultados, todos os dias úteis, no Centro de Documentação do Edifí-
cio Municipal, Campo Grande, 25, 1.º piso, F (entrada pela porta
principal), 1749-099 Lisboa, das 9 às 16 horas. Pode ainda ser ad-
quirido e ou consultado na Divisão de Programação e Controlo Fi-
nanceiro, Rua de Alexandre Herculano, 25, 3.º, 1250-008 Lisboa,
das 9 às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 mi-
nutos.

b) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos por escrito
ao chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita no
Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º, B, 1749-099 Lisboa.

c) Data limite para fazer o pedido do processo � seis dias antes do
termo do prazo para entrega das propostas.

d) O preço do processo de concurso é de 28 000$ incluindo o IVA,
sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque dirigido ao
tesoureiro chefe do município de Lisboa.

6 � a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16 horas do
dia 24 de Agosto de 2000.

b) As propostas têm de ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes no Centro de Documentação do Edifício Municipal
do Campo Grande, 25, 1.º piso, F, 1749-099 Lisboa (entrada pela
porta principal), contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção das 9 às 16 horas.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será
o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não
podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos
documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) As propostas são obrigatoriamente redigidas em língua portu-
guesa.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso, represen-
tantes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, F, a partir das
10 horas do dia 25 de Agosto de 2000.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é por série de preços e os pagamentos serão

processados mensalmente com base nos autos de medição.
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no

orçamento da Câmara Municipal de Lisboa.
10 � a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de

empresas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas.

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão solidari-
amente responsáveis perante a Câmara Municipal de Lisboa pela
manutenção da sua proposta com as legais consequências.

c) No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � Os concorrentes titulares de certificado de classificação de

empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que
contenham as seguintes autorizações:

a) De empreiteiro geral na 1.ª categoria em classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

b) Das 3.ª, 4.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria e das 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria
correspondente cada uma ao valor dos trabalhos especia-
lizados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta, e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), e sem prejuízo do disposto no n.º 3 do arti-
go 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará
em documento anexo à proposta, os subempreiteiros pos-
suidores dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por
contrato para a execução dos trabalhos que lhe respeitem.

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexa-
das à proposta, as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
conste o nome deste, seu endereço, a titularidade do
certificado ou alvará contendo as autorizações exigidas no
concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem. As declarações de compromisso devem ser acom-
panhadas dos certificados de classificação de empreiteiro de
obras públicas, ou alvará de empreiteiro de obras públicas,
ou respectivas fotocópias autenticadas.

11.2 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competen-
tes mencionadas no anexo III do programa de concurso, o qual indi-
cará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade
financeira e económica e à capacidade técnica que permitem aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

11.3 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário ou que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução
da obra posta a concurso, indicados no n.º 13.1 do programa de
concurso.

11.4 � Para além dos documentos exigidos pelos artigos 67.º, 68.º
e 69.º, conforme o caso do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
todos os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no
ponto 13.1.5 do programa de concurso.

12 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo período de 66 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável por 44 dias, por consentimento tácito dos con-
correntes que nada requeiram em contrário.
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13 � Critérios de apreciação das propostas.
13.1 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta

economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes facto-
res de ponderação:

1.º Preço da proposta (95%);
2.º Prazo de execução (5%).

27 de Junho de 2000. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6111

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Anúncio

Concurso público internacional � prestação de serviços
de recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos
e equiparados produzidos na vila e arredores, incluindo
fornecimento, substituição, manutenção e lavagem de
contentores e lavagem de arruamentos, do concelho de
Monção.

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Monção, sita
no Largo de Camões, 4950 Monção (telefones: 251649420,
251652646; faxes: 251649429, 251652966).

2 � Concurso público nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

3 � O presente concurso destina-se à aquisição de bens e serviços
que corresponde à secção 0 � outros serviços colectivos, sociais e
pessoais, divisão 90 � serviços de saneamento, higiene pública e
serviços similares; grupo 90.0; classe 90.00; categoria 90.00.01,
90.00.02 e 90.00.03 da Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA), nos termos do Regulamento (CEE) n.º 1232/98,
de 18 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998.

4 � Local da prestação do serviço � vila e arredores, concelho
de Monção.

5 � Prazo de prestação dos serviços será de cinco anos.
6 � A prestação de serviços a concurso tem por objecto a recolha

e transporte dos resíduos sólidos urbanos e equiparados produzidos na
vila e arredores, num circuito com a extensão aproximada de 80 km
(percurso de recolha e transporte ao aterro sanitário), incluindo
fornecimento, substituição, manutenção e lavagem de contentores, e
lavagem de arruamentos, do concelho de Monção.

7 � O preço base para o presente concurso é de 70 000 000$,
excluindo o IVA.

8 � Só poderão ser admitidos como concorrentes as empresas, ou
agrupamento de empresas associadas na modalidade de consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, cujo objecto social
lhes permita o exercício desta actividade, devendo os mesmos indicar
os nomes e habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação
de serviços, bem como comprovar a sua capacidade técnica e
financeira.

9 � São admitidas propostas variantes mas não são admitidas
propostas relativas a parte dos serviços objecto deste concurso.

10 � Podem ser adquiridas cópias do processo de concurso mediante
o pagamento de 20 000$, excluído o IVA, em cheque visado ou
numerário, ou pode ser consultado o referido processo nos Serviços
Técnicos de Obras da entidade acima referida, nos dias úteis, no horá-
rio compreendido entre as 9 horas e às 16 horas e 15 minutos (telefo-
ne: 251649420; fax: 251649429). As cópias serão fornecidas aos
interessados nos quatro dias subsequentes à recepção do pedido.

11 � As propostas documentadas deverão ser dirigidas à Câmara
Municipal de Monção e entregues até às 16 horas e 15 minutos do
52.º dia a contar da data do envio do anúncio para publicação nos
jornais na Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de
Monção, sita na Rua da Independência, 4950 Monção.

12 � O acto público de abertura das propostas do concurso terá lugar
pelas 10 horas do dia útil seguinte ao termo do prazo para a entrega das
propostas, na sala de reuniões do edifício da Câmara Municipal.

13 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, sendo os factores de ponderação os seguintes:

Preço (25%);
Experiência e referências de serviços similares prestados no País

e no estrangeiro (30%);
Mérito técnico da proposta, nomeadamente dos planos de tra-

balho e equipamento propostos e métodos de gestão (20%);
Capacidade financeira (10%);
Condições de pagamento (5%);
Prazo para início da prestação de serviços (5%);
Fórmula de revisão de preços (5%).

14 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias a contar do acto público do concurso.

15 � Os concorrentes a quem for feita a adjudicação terá de pres-
tar uma caução de 5% do valor da adjudicação, em conformidade com
a legislação em vigor.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série, e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
em 26 de Junho de 2000.

17 � A data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais da Comunidade
Europeia foi em 27 de Junho de 2000.

26 de Junho de 2000. � O Vereador do Pelouro das Actividades
Culturais, Sociais e Orgânicas, (Assinatura ilegível.) 06-1-028 915

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE

Anúncio

Concurso público de empreitada para a construção de
nove fogos de habitação unifamiliar a custos controla-
dos e equipamentos em Casais (Monchique).

[nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º em conjugação
com os artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.]

1 � A empreitada será adjudicada pela Câmara Municipal de
Monchique, Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique [telefo-
ne: (282) 912403; fax: (282) 912847].

2 � Concurso público nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração introduzida pela Lei n.º 163/
99, de 14 de Setembro.

3 � a) Local de execução � Casais, freguesia e concelho de
Monchique.

b) Designação da empreitada � construção de nove fogos de
habitação unifamiliar a custos controlados e equipamentos em Casais
(Monchique).

c) Natureza e extensão dos trabalhos � categorias 45.21.11, tra-
balhos de construção geral de edifícios de habitação unifamiliar (de
um e dois fogos) inclui moradias geminadas.

d) Características gerais da obra � construção civil, instalações
eléctricas, redes de águas, rede de esgotos, rede de gás, arranjos
exteriores, arruamentos, infra-estruturas e equipamentos.

e) O preço base do concurso é de 130 000 000$, a que correspon-
de 648 427,27 €, com exclusão do IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 360 dias, contínuo e con-
tado a partir da data da consignação, incluindo sábados, domingos e
feriados, prevendo-se o início da obra até ao final do corrente ano.

5 � a) O processo de concurso está patente, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente nos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Monchique.

b) Para se obter o processo de concurso é necessário apresentar o
pedido por escrito, na Secção Técnica de Obras da Câmara Municipal
de Monchique, dentro do primeiro terço do prazo fixado para
apresentação das propostas.

c) O seu fornecimento será efectuado mediante o pagamento em
numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Monchique, no valor de 60 000$, a que corresponde 299,28 €, com
IVA incluído, no prazo de seis dias a partir da data da recepção do
respectivo pedido escrito.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina,
às 16 horas do 35.º dia contado a partir do dia seguinte à data da
publicação deste anúncio no Diário da República. O prazo é con-
tínuo, incluindo sábados, domingos e feriados de atrasos no correio
a responsabilidade não será imputável à entidade que preside ao
concurso.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
previstos no programa de concurso, deverão ser redigidos em língua
portuguesa, ou acompanhada de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, e intervir, aquelas que estejam devidamente
credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede da
entidade indicada no n.º 1.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total de adjudi-
cação.
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9 � O modo de retribuição da presente empreitada, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
é por série de preços e a modalidade de pagamento é de acordo com
o ponto 4 do artigo 17.º do mesmo diploma.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente, em regime de
responsabilidade solidária, na modalidade de consórcio, tendo em vista
a celebração de contrato nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficado de classificação de empreiteiros de obras públicas que conte-
nham as seguintes autorizações, nos termos da Portaria n.º 412-I/99,
de 4 de Junho, com a alteração introduzida pela Portaria n.º 660/99,
de 17 de Agosto:

a) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao
valor da proposta;

b) 5.ª subcategoria da 1.ª categoria; 7.ª subcategoria da 1.ª ca-
tegoria; 8.ª subcategoria da 1.ª categoria; 9.ª subcategoria
da 1.ª categoria; 10.ª subcategoria da 1.ª categoria; 13.ª sub-
categoria da 1.ª categoria; 1.ª subcategoria da 5.ª catego-
ria; 10.ª subcategoria da 5.ª categoria; 11.ª subcategoria da
5.ª categoria da classe correspondente ao valor da propos-
ta;

c) Caso o concorrente não possua as autorizações referidas na
alínea b) do n.º 11, indicará subempreiteiro com declaração
por parte deste e apresentação do seu certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas;

d) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas devem apresentar o
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;

e) Os concorrentes do espaço económico europeu não deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovada nos termos do dispos-
to no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
bem como aqueles a que se refere a alínea d) do artigo 54.º
do mesmo diploma legal, devem apresentar os documentos
indicados no n.º 1 do artigo 67.º da já mencionada legisla-
ção;

f) Outras condições mínimas de carácter económico � os
concorrentes devem apresentar declarações respeitantes a
referências bancárias e declarações respeitantes a referênci-
as comerciais.

12 � Prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Precedendo à análise das propostas apresentadas a concurso
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económi-
ca e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra
estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de igual-
dade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas. A
adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais vanta-
josa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma legal, aten-
dendo-se aos seguintes factores e sub-factores de apreciação das
propostas e respectiva ponderação por ordem decrescente da sua
importância:

a) Custo (factor de ponderação � 40%):

Preço total (20%);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (10%);
Custo mensal para equipamento (5%);
Custo mensal para mão-de-obra (5%).

b) Prazo total de execução da obra (factor de ponderação �
30%):

Prazo total (10%);
Programação proposta (10%);
Dimensionamento dos meios mecânicos (5%);
Dimensionamento dos meios humanos afectos à obra (5%).

c) Memória descritiva e justificativa (factor de ponderação �
30%):

Memória descritiva e justificativa do preço proposto
(15%);

Memória descritiva e justificativa do modo de execução
da obra (15%).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula de revisão de preços adoptada é a fórmula tipo 07 �

edifícios correntes.
16 � (Não aplicável.)
17 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
18 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República, 3.ª série, em 20 de Junho de 2000.

20 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 4-1-7594

Anúncio

Concurso público para remodelação das redes de
abastecimento, saneamento, pluviais e ETAR de
Marmelete.

[nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º em conjugação
com os artigos 59.º a 120.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de
14 de Setembro.]

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Monchique,
Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique (telefone: 282912403;
fax: 282912847), pessoa colectiva n.º 680011200.

2 � Modalidade do concurso � concurso público nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

3 � Local de execução e natureza dos trabalhos:

a) Povoação de Marmelete, freguesia de Marmelete, concelho
de Monchique.

b) Designação da empreitada � remodelação das redes de
abastecimento, saneamento, pluviais e ETAR de Marmelete.
Natureza e extensão dos trabalhos:

Concepção:

1 � Elaboração do projecto base da ETAR, com o objec-
tivo de obter o grau de tratamento definido no
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, tendo em aten-
ção o estabelecido no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de
Junho, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 261/99, de 7 de Julho, e Portaria n.º 176/96, de 3 de
Setembro, o qual após apreciação e selecção irá servir
de fundamento ao projecto de execução;

2 � Elaboração do projecto de execução apenas da ETAR,
fundamentado no projecto base anteriormente referido,
incluindo a análise das correcções e sugestões realizadas
na fase de apreciação das propostas, de uma estação de
tratamento de águas residuais urbanas para uma
população máxima de 945 habitantes, ao nível de
tratamento terciário (incluindo desinfecção), bem como
adequado tratamento e destino da fase sólida.

Construção:

1 � Rede de abastecimento de água e redes de saneamen-
to, conforme projectos de execução constantes do pro-
cesso de concurso;

2 � Obras de construção civil conforme previsto no pon-
to 2 anterior;

3 � Fornecimento e montagem de equipamento electro-
mecânico e instalações eléctricas, bem como toda a
instrumentação necessária a um perfeito funcionamen-
to de todo o sistema, conforme previsto no ponto 2 an-
terior.

Formação:

1 � Formação de dois funcionários da Câmara Municipal
de Monchique durante o período de arranque da ETAR
(três meses).

c) O preço base do concurso é de 182 359 280$, a que corres-
ponde 909 604,25 €, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução da obra é de
300 dias, contínuo e contado a partir da data da consignação, incluindo
sábados, domingos e feriados, prevendo-se o início da obra até ao
final do corrente ano.
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5 � a) O processo de concurso está patente, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente nos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Monchique.

b) Para se obter o processo de concurso é necessário apresentar o
pedido por escrito, na Secção Técnica de Obras da Câmara Municipal
de Monchique, dentro do primeiro terço do prazo fixado para
apresentação das propostas.

c) O seu fornecimento será efectuado mediante o pagamento em
numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Monchique, no valor de 50 000$, a que corresponde 249,40 €, com
IVA incluído, no prazo de seis dias a partir da data da recepção do
respectivo pedido escrito.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina,
às 16 horas do 32.º dia útil contado a partir do dia seguinte à data da
publicação deste anúncio no Diário da República, na Secção Técnica
de Obras da Câmara Municipal de Monchique.

b) As propostas devem ser enviadas para a Secção Técnica de
Obras da Câmara Municipal de Monchique, através do serviço ofi-
cial dos correios (CTT), sob registo e com aviso de recepção, ou
entregues directamente contra recibo. No caso de ocorrer atrasos
no correio a responsabilidade não será imputável à entidade que pre-
side ao concurso.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
previstos no programa de concurso, deverão ser redigidos em língua
portuguesa, ou acompanhada de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, e intervir, aquelas que estejam devidamente
credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede da
entidade indicada no n.º 1.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total de adjudi-
cação.

9 � O modo de retribuição da presente empreitada, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, é misto por série de preços para as redes de água e sanea-
mento e por preço global para a construção e exploração da ETAR,
nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente, em regime de
responsabilidade solidária, na modalidade de consórcio, tendo em vista
a celebração de contrato nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes possuidores de certifica-
do de classificação de empreiteiros de obras públicas de:

1) 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da proposta;

2) 9.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente
ao valor da proposta.

nos termos da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a alteração
introduzida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiro aprovados, nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

12 � Prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Precedendo à análise das propostas apresentadas a concurso
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económi-
ca e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra
estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de igual-
dade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas. A
adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais vanta-
josa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma legal, aten-
dendo-se aos seguintes factores e sub-factores de apreciação das
propostas e respectiva ponderação por ordem decrescente da sua
importância:

a) Valia técnica da proposta (factor de ponderação � 30%):

Processos construtivos adoptados e meios disponíveis
(15%);

Adequabilidade do programa de trabalhos às condições
locais (15%).

b) Custo (factor de ponderação � 30%):

Preço total (15%);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (10%);
Preços horários para equipamento e mão-de-obra (5%).

c) Cumprimento do prazo (factor de ponderação � 30%):

Planeamento geral da obra (15%);
Afectação dos meios humanos e materiais e sua adequação

ao tipo e importância da obra (10%);
Prazo global (5%).

d) Garantia de boa execução (10%).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � Este anúncio não foi previamente publicado no Jornal Ofi-

cial das Comunidades Europeias.
16 � Este anúncio não foi enviado previamente para publicação

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República, 3.ª série.

20 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 4-1-7595

Anúncio

Concurso público para a empreitada de recuperação
de fachadas � núcleo histórico da vila de Monchique

[nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º em conjugação
com os artigos 59.º a 120.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de
14 de Setembro.]

1 � A empreitada será adjudicada pela Câmara Municipal de
Monchique, Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique [telefo-
ne: (282) 912403; fax: (282) 912847].

2 � Concurso público nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração introduzida pela Lei n.º 163/
99, de 14 de Setembro.

3 � a) Local de execução � vila de Monchique.
b) Designação da empreitada � recuperação de fachadas � núcleo

histórico da vila de Monchique.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � categorias: 45.11.1;

45.21.1; 45.22.1; 45.22.2; 45.25.1; 45.25.5; 45.25.6; 45.42.1;
45.44.1; 45.44.2; 45.45.1 e subcategorias: 45.11.11; 45.21.15;
45.22.11; 45.22.13; 45.22.20; 45.25.10; 45.25.50; 45.25.62;
45.42.11; 45.42.12; 45.42.13; 45.44.10; 45.44.22; 45.45.12;
45.45.13.

d) Características gerais da obra � construção civil (picagem,
reboco, pintura incluindo substituição de vãos, recuperação de cober-
turas e introdução ou melhoramento de elementos decorativos das
fachadas);

e) O preço base do concurso é de 163 853 912$, a que correspon-
de 817 299,87 €, com exclusão do IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias, contínuo e con-
tado a partir da data da consignação, incluindo sábados, domingos e
feriados, prevendo-se o início da obra até ao final do corrente ano.

5 � a) O processo de concurso está patente, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente nos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Monchique.

b) Para se obter o processo de concurso é necessário apresentar o
pedido por escrito, na Secção Técnica de Obras da Câmara Municipal
de Monchique, dentro do primeiro terço do prazo fixado para
apresentação das propostas.

c) O seu fornecimento será efectuado mediante o pagamento em
numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Monchique, no valor de 60 000$, a que corresponde 299,28 €, com
IVA incluído, no prazo de seis dias a partir da data da recepção do
respectivo pedido escrito.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina,
às 16 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte à data da
publicação deste anúncio no Diário da República. O prazo é contí-
nuo, incluindo sábados, domingos e feriados de acordo com o n.º 2 do
artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas devem ser enviadas para a Secção Técnica de
Obras da Câmara Municipal de Monchique, através do serviço ofi-
cial dos correios (CTT), sob registo e com aviso de recepção, ou
entregues directamente contra recibo. No caso de ocorrer atrasos
no correio a responsabilidade não será imputável à entidade que pre-
side ao concurso.
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c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
previstos no programa de concurso, deverão ser redigidos em língua
portuguesa, ou acompanhada de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, e intervir, aquelas que estejam devidamente
credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede da
entidade indicada no n.º 1.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total de adjudi-
cação.

9 � O modo de retribuição da presente empreitada, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
é por série de preços e a modalidade de pagamento é de acordo com
o ponto 4 do artigo 17.º do mesmo diploma.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente, em regime de
responsabilidade solidária, na modalidade de consórcio, tendo em vista
a celebração de contrato nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes possuidores de certifi-
cado de classificação de empreiteiros de obras públicas da 5.ª, 6.ª,
7.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 1.ª categoria, da 1.ª, 14.ª e
15.ª subcategorias da 6.ª categoria e da classe correspondente ao valor
da proposta, nos termos da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho,
com a alteração introduzida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiro aprovados, nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

12 � Prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Precedendo à análise das propostas apresentadas a concurso
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económi-
ca e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra
estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de igual-
dade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas. A
adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais vanta-
josa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma legal, aten-
dendo-se aos seguintes factores e sub-factores de apreciação das
propostas e respectiva ponderação por ordem decrescente da sua
importância:

a) Custo (factor de ponderação � 40%):

Preço total (20%);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (10%);
Custo mensal para equipamento (5%);
Custo mensal para mão-de-obra (5%).

b) Prazo total de execução da obra (factor de ponderação �
30%):

Prazo total (10%);
Programação proposta (10%);
Dimensionamento dos meios mecânicos (5%);
Dimensionamento dos meios humanos afectos à obra (5%).

c) Memória descritiva e justificativa (factor de ponderação �
30%):

Memória descritiva e justificativa do preço proposto
(15%);

Memória descritiva e justificativa do modo de execução
da obra (15%).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � Este anúncio não foi previamente publicado no Jornal Ofi-

cial das Comunidades Europeias.
16 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República, 3.ª série, em 20 de Junho de 2000.
18 � (Não aplicável.)

20 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 4-1-7596

 Anúncio

Concurso público para beneficiação do pavimento da EM
501 (entre a EN 266 e o limite do concelho com Aljezur e
Odemira).

[nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º em conjugação
com os artigos 59.º a 120.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de
14 de Setembro.]

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Monchique,
Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique (telefone: 282912403;
fax: 282912847), pessoa colectiva n.º 680011200.

2 � Modalidade do concurso � concurso público nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

3 � Local de execução e natureza dos trabalhos:

a) Local de execução � entre os sítios Portela da Serenada (EN
266) e Foz do Arroio (limite do concelho com Aljezur e
Odemira), compreendendo ainda dois ramais com ligação à
Foz do Carvalhoso e ao Pontão da Chã da Casinha, nas
freguesias de Monchique e Marmelete, concelho de
Monchique;

b) Designação da empreitada � beneficiação do pavimento da
EM 501 (entre a EN 266 e o limite do concelho com Aljezur
e Odemira).
Natureza e extensão dos trabalhos � todos os trabalhos de
terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras acessórias,
sinalização, numa extensão de 24,333 metros que constitui
a rectificação do traçado, beneficiação e pavimentação da
totalidade da EM 501 entre a EN 266 e o limite do conce-
lho com Aljezur e Odemira.
Classificação � a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA) a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 3669/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de
17 de Julho de 1998: 45.21 (trabalhos de construção geral
de edifícios e de engenharia civil) e 45.23 (trabalhos de
construção de estradas, auto-estradas, vias férreas, aeropor-
tos e campos desportivos).

c) O preço base do concurso é de 394 736 872$, a que corres-
ponde 1 968 939,22 €, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução da obra é de
540 dias, contínuo e contado a partir da data da consignação, inclu-
indo sábados, domingos e feriados, prevendo-se o início da obra até
ao final do corrente ano.

5 � a) O processo de concurso está patente, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente nos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Monchique.

b) Para se obter o processo de concurso é necessário apresentar o
pedido por escrito, na Secção Técnica de Obras da Câmara Municipal
de Monchique, dentro do primeiro terço do prazo fixado para
apresentação das propostas.

c) O seu fornecimento será efectuado mediante o pagamento em
numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Monchique, no valor de 80 000$, a que corresponde 399,03 €, com
IVA incluído, no prazo de seis dias a partir da data da recepção do
respectivo pedido escrito.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina,
às 16 horas do 30.º dia útil contado a partir do dia seguinte à data da
publicação deste anúncio no Diário da República, na Secção Técnica
de Obras da Câmara Municipal de Monchique.

b) As propostas devem ser enviadas para a Secção Técnica de
Obras da Câmara Municipal de Monchique, através do serviço ofi-
cial dos correios (CTT), sob registo e com aviso de recepção, ou
entregues directamente contra recibo. No caso de ocorrer atrasos
no correio a responsabilidade não será imputável à entidade que pre-
side ao concurso.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
previstos no programa de concurso, deverão ser redigidos em língua
portuguesa, ou acompanhada de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, e intervir, aquelas que estejam devidamente
credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede da
entidade indicada em 1.
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8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total de adjudi-
cação.

9 � O modo de retribuição da presente empreitada, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
é por série de preços  e a modalidade de pagamento é de acordo com
o ponto 4 do artigo 17.º do mesmo diploma.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente, em regime de
responsabilidade solidária, na modalidade de consórcio, tendo em vista
a celebração de contrato nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes possuidores de certifica-
do de classificação de empreiteiros de obras públicas de:

1) 1.ª, 4.ª, 6.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da clas-
se correspondente ao valor da proposta;

2) 2.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª subcategoria da 6.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da proposta.

nos termos da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a alteração
introduzida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Ou, em alternativa, os concorrente deverão possuir certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiro aprovados, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Precedendo à análise das propostas apresentadas a concurso
será, em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económi-
ca e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra
estabelecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de igual-
dade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas. A
adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais vanta-
josa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma legal, aten-
dendo-se aos seguintes factores e sub-factores de apreciação das
propostas e respectiva ponderação por ordem decrescente da sua
importância:

a) Valia técnica da proposta (factor de ponderação � 30%):

Processos construtivos adoptados e meios disponíveis
(15%);

Adequabilidade do programa de trabalhos às condições locais
(15%).

b) Custo (factor de ponderação � 30%):

Preço total (15%);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (10%);
Preços horários para equipamento e mão-de-obra (5%).

c) Cumprimento do prazo (factor de ponderação � 30%):

Planeamento geral da obra (15%);
Afectação dos meios humanos e materiais e sua adequação

ao tipo e importância da obra (10%);
Prazo global (5%).

d) Garantia de boa execução (10%).

14 � Não são admitidas variantes.
15 � Este anúncio não foi previamente publicado no Jornal Ofi-

cial das Comunidades Europeias.
16 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República, 3.ª série.

20 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 4-1-7597

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada de cons-
trução de valetas e pavimentação do caminho do
Lenho.

1 � Câmara Municipal de Nordeste, Praça da República,
9630-141 Nordeste (telefones: 296488105 e 296488145; fax:
296488519).

2 � Concurso público para a empreitada de construção de valetas
e pavimentação do caminho do Lenho.

3 � a) Local de execução � freguesia de Achada, concelho de
Nordeste.

b) Designação da empreitada � construção de valetas e pavimen-
tação do caminho do Lenho, Achada.

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características da obra �
construção de caminho com extensão de 4 km, com escavações, ater-
ros, valetas, muros e pavimentação betuminosa, e referidos nas clas-
ses: 45.11.2; 45.25.5 e 45.23.1, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade (CPA), a que se reporta o Regulamento (CE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

d) Preço base do concurso � 55 000 000$, com exclusão do IVA.
4 � O prazo de execução da obra será de nove meses, a contar da

data da consignação (n.º 1 do artigo 151.º e n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,
podem ser examinados ou adquiridos na Repartição Administrativa
da Câmara Municipal de Nordeste, sita à Praça da República,
9630 Nordeste, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas e 30 minu-
tos às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 15 ho-
ras, até ao vigésimo dia a contar da data da publicação do presente
anúncio no Diário da República.

b) O custo dos elementos acima referidos é de 12 600$, por exem-
plar, a que acresce o IVA e a pagar em numerário ou cheque visado
emitido à ordem da Câmara Municipal de Nordeste.

6 � a) As propostas documentadas, deverão ser apresentadas até
às 16 horas e 30 minutos do dia 22 de Agosto de 2000.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues conforme pro-
cesso de concurso, para o endereço mencionado no ponto 1 do pro-
grama de concurso, em mão ou pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção.

c) As propostas e os documentos devem ser redigidos em língua
portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução
devidamente legalizada.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 10 do
programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no primeiro dia útil que se seguir ao termo
do prazo para entrega das propostas, pelas 11 horas, na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Nordeste.

8 � A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essenci-
ais de financiamento e de pagamento são efectuadas em função dos
actos de medição dos trabalhos executados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento possuam condições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as autorizações da 1.ª subcategoria (pavimentos flexíveis),
da 3.ª categoria da classe correspondente ao valor global da proposta,
2.ª subcategoria (movimento de terras) da 6.ª categoria da classe
correspondente ao valor dos trabalhos desta natureza.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da data do acto público do concurso.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no ponto n.º 17 do programa de concurso, com a se-
guinte ponderação:

Condição mais vantajosa de preço � 80%;
Qualidade técnica da proposta � 20%.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes.

15 � Outras informações � nada a indicar.
16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Não foi publicado anúncio no Jornal Oficial das Comunida-

des Europeias.
18 � Enviado para publicação no Diário da República em 29 de

Junho de 2000.
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19 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
do anúncio para publicação no Diário da República � 30 de Junho
de 2000.

19 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, José Carlos
Barbosa Carreiro. 10-1-99 166

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Anúncio

Concurso público

(nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março)

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vieira do Minho,
cujo endereço é o seguinte: Praça de Guilherme de Abreu, 4850 Vieira
do Minho (telefone: 253649270; fax: 253647856).

2 � Modalidade do concurso � concurso público nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Picota, Ruivães, Vieira do Minho.
b) Designação da empreitada � construção do caminho de ligação

da E. N. 103 ao lugar da Picota, Ruivães, freguesia de Ruivães,
concelho de Vieira do Minho.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � trata-se da construção de
um caminho, a pavimentar em tapete asfáltico a quente, numa ex-
tensão total de 696,20 m.

Características gerais da obra � terraplanagens, 16,22%; pavimen-
tação, 26,11%; muros e vedações, 52,86%; obras de arte corrente,
1,68%, e diversos, 3,14%.

Com referência à Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade (CPA) a que se refere o Regulamento (CE), n.º 3696/93, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342/82, de 31 de
Dezembro de 1993 é: grupo 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.1,
subcategoria 45.23.12.

O preço base do concurso é de 36 630 303$, com exclusão do
IVA.

A empreitada refere-se à totalidade da obra posta a concurso.
4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias (incluindo sábados,

domingos e feriados).
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,

poderão ser examinados ou pedidos na Divisão Administrativa da
Câmara Municipal, durante as horas normais de expediente, após
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias do processo de con-
curso até ao 20.º dia posterior à data da publicação deste anúncio,
mediante o pagamento prévio de 10 500$, em numerário ou cheque,
emitido a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Vieira do
Minho, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado. No caso de
pretenderem o envio de cópias do processo pelo correio deverão
solicitá-lo até 15 dias antes do termo do prazo para apresentação de
propostas, ficando a seu cargo as despesas de correio.

6 � a) As propostas devem ser entregues ou remetidas pelo cor-
reio até às 16 horas do 30.º dia consecutivo (incluindo sábados,
domingos e feriados), a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente anúncio do concurso no Diário da República (n.º 2 do arti-
go 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Divisão
Administrativa da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Praça de
Guilherme de Abreu, 4850 Vieira do Minho.

c) As propostas e documentos complementares deverão ser redigi-
dos em língua portuguesa, ou outra, desde que acompanhadas de
tradução devidamente legalizada.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso as pessoas
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

b) O acto público de abertura de propostas terá lugar no salão nobre
dos Paços do Município, sito na Praça de Guilherme de Abreu,
4850 Vieira do Minho, na quarta-feira imediata à data limite para
apresentação das propostas, pelas 11 horas.

8 � A caução exigida, em caso de adjudicação é de 5% do preço
total da adjudicação, podendo ser prestada por depósito em dinheiro
ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia
bancária, ou ainda por seguro caução, conforme escolha do
adjudicatário.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços e o financiamento
terá como fonte o orçamento do município. Os pagamentos serão
mensais e terão por base os autos de medição.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade de associação,
desde que todas as empresas do agrupamento possuam condições le-

gais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas, nomeadamente que respeitem o disposto no artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso da adjudicação da
empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto
de Mercados de Obras Públicas e do Imobiliário, contendo as
autorizações seguintes:

1.ª ou 2.ª ou 8.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe cor-
respondente ao valor da proposta, ou alvará equivalente, con-
forme Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público do con-
curso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada são os seguintes:

Preço da proposta � 60%;
Prazo de execução � 40%.

14 � É admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes
ao projecto ou parte dele, desde que devidamente justificadas.

15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � (Não aplicável.)
19 � Não foi feita publicação do anúncio no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias.
20 � Enviado para publicação no Diário da República em 28 de

Junho de 2000.

28 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Traves-
sa de Matos. 10-1-99 168

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE GAIA, E. M.

Anúncio

Concurso n.º 6-A1/2000 � concurso público para a arrema-
tação da empreitada de construção das redes de
drenagem de águas residuais dos sistemas de Lever e
Lever-Douro, da bacia do Uíma � bacias do Douro
Nordeste.

1 � Concurso realizado pela empresa municipal Águas de Gaia, E.
M., Rua de 14 de Outubro, 343, 4430-050 Vila Nova de Gaia
(telefone: 223770460; fax: 223770462).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Lever, Vila Nova de Gaia.
b) Empreitada de construção das redes de drenagem de Águas

Residuais dos sistemas de Lever e Lever-Douro, da bacia do Uíma �
bacias do Douro Nordeste, serviço classificado no  Regulamento CEE
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993, com a categoria 45.21.4 � construção geral de redes locais
e instalação de cabos; trabalhos complementares.

O preço base para efeitos de concurso é de 225 000 000$, não
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � a obra consta do levantamento e re-

posição de pavimentos, abertura e tapamento de valas, fornecimento
e assentamento de cerca de 20 102 m de tubagem em PVC rígido DN
200, respectivos ramais e acessórios.

4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias, contados a par-
tir da data da consignação, incluindo-se os sábados, domingos e
feriados.

5 � a) As condições e demais elementos para este concurso
encontram-se patentes na Secção de Aprovisionamento da empresa
Águas de Gaia, E. M., durante todos os dias úteis, das 9 às 16 horas,
até ao dia do acto público do concurso. Os referidos elementos devem
ser pedidos até ao 15.º dia após a data de publicação do anúncio no
Diário da República.
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b) Os elementos importam no montante de 75 000$, acrescido do
IVA, que deverá ser liquidado no acto da sua aquisição, através de
cheque ou dinheiro.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do dia
21 de Agosto de 2000.

b) As propostas serão entregues na Secção de Aprovisionamento
da empresa Águas de Gaia, E. M., sita na Rua de 14 de Outubro, 343,
4430 Vila Nova de Gaia, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas bem como os documentos que a acompanham
deverão ser redigidas em português.

7 � a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de em-
presa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade, e
no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome
individual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de
empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma
credencial passada pela empresa em nome individual, sociedade ou
agrupamento, da qual conste o nome e o número do bilhete de iden-
tidade do(s) representante(s). Contudo, sem intervir, poderão assistir
todas as pessoas nisso interessadas.

b) O acto público do concurso decorrerá na sede da empresa Águas
de Gaia, E. M., pelas 10 horas do primeiro dia útil seguinte ao termo
do prazo para apresentação das propostas, indicado na alínea a) do
ponto anterior.

8 � O adjudicatário garantirá, por caução, no valor de 5% do preço
total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obrigações
que assume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada será por série de preços, nos termos do arti-
go 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Nos pagamen-
tos observar-se-ão as disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e
211.º a 216.º do Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos a que eles digam respeito.

10 � A este concurso podem concorrer empreiteiros em nome
individual ou empresas ou grupos de empresas que declarem a in-
tenção de se constituírem, juridicamente, em consórcio, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato.

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas da 9.ª subcategoria
da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta,
segundo a correspondência fixada pela Portaria n.º 412-I/99, de 4 de
Junho.

b) São condições mínimas de carácter económico ou técnico para
admissão ao concurso as fixadas no respectivo programa de con-
curso.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias contados da data do
acto público.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação serão
os seguintes:

a) Qualidade técnica da proposta � 50%.
Sendo a avaliação final deste critério resultado da análise dos
seguintes factores:

Descrição e justificação do plano de trabalhos;
Listagem dos meios humanos a afectar à obra;
Listagem dos meios técnicos/equipamento a afectar à

obra.

b) Preço/qualidade dos materiais � 40%;
c) Prazo de execução � 10%.

14 � É admitida a apresentação de propostas com variantes ao
projecto.

15 � O anúncio referente a esta empreitada foi enviado para
publicação no Diário da República em 29 de Junho de 2000.

16 � A data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi o dia 29 de Junho de 2000.

27 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Poças Martins. 06-1-028 923

ANA � AEROPORTOS DE PORTUGAL, S. A.

Aviso

Concurso público n.º 9/00/DIA � Aeroporto de Lisboa �
ALS 2000 + � viadutos de ligação ao curbside de partidas

Dá-se conhecimento que no âmbito deste concurso, cujo anúncio
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, em 31 de Maio de

2000, foram solicitados vários esclarecimentos e prestadas respecti-
vas respostas, e que se encontram uns e outros juntos ao processo de
concurso patente na Direcção de Infra-estruturas Aeronáuticas, Rua
B, edifício 4, Aeroporto de Lisboa, 1700 Lisboa.

O presente aviso foi enviado para publicação na 3.ª série do Diá-
rio da República em 30 de Junho de 2000.

30 de Junho de 1999. � Pelo Director, Célia Martins.
18-2-018 328

Aviso

Concurso público n.º 12/00/DIA � Aeroporto Francisco Sá
Carneiro � ASC 2000 � instalações para alojamento
provisório de serviços.

Dá-se conhecimento que no âmbito deste concurso, cujo anúncio
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, em 30 de Maio de
2000, foram solicitados vários esclarecimentos e prestadas respecti-
vas respostas, e que se encontram uns e outros juntos ao processo de
concurso patente na Direcção de Infra-estruturas Aeronáuticas, Rua
B, edifício 4, Aeroporto de Lisboa, 1700 Lisboa.

O presente aviso foi enviado para publicação na 3.ª série do Diá-
rio da República em 30 de Junho de 2000.

30 de Junho de 2000. � Pelo Director, Célia Martins.
18-2-018 329

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL � REFER, E. P.

Aviso

Concurso público para execução da empreitada de elec-
trificação do troço Mouriscas A-Castelo Branco da
linha da Beira Baixa (catenária no sistema de 25 kV/
50 Hz.

1 � Avisam-se os interessados ao concurso acima identificado
que o n.º 6, alínea a), do anúncio enviado para publicação no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias em 27 de Abril de 2000 e
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 110, em 12 de Maio
de 2000, foi alterado, passando o ponto 6, alínea a), a ter a seguin-
te redacção:

«6 � A entrega das propostas será feita como se segue:

a) As propostas terão que dar entrada na Rede Ferroviária
Nacional � REFER, E. P. � Projecto linha da Beira Bai-
xa, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 3, 10.º, esquerdo,
1050 Lisboa, até às 17 horas do dia 6 de Setembro de 2000.»

2 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias � 30 de Junho de 2000.

Data de envio para publicação no Diário da República � 30 de
Junho de 2000.

30 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Frasquilho. 12-2-112

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada de uma
rede integrada de telecomunicações do troço Mouriscas
A-Castelo Branco da linha da Beira Baixa.

1 � O concurso vai ser realizado pela Rede Ferroviária Nacional,
REFER, E. P. � Projecto linha da Beira Baixa, Avenida de Fontes
Pereira de Melo, 3, 10.º, esquerdo, 1050 Lisboa [telefones: (351)
213512122, 213512125; fax: (351) 213512139].

2 � Trata-se de um concurso público a realizar nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � linha da Beira Baixa, desde a estação
de Mouriscas A até à estação de Castelo Branco;

b) Designação da empreitada � rede integrada de telecomuni-
cações do troço Mouriscas A-Castelo Branco da linha da
Beira Baixa;

c) Natureza, extensão e características gerais da obra �
implementação de uma rede integrada de telecomunicações,
que tem por objecto o estudo, fornecimento e instalação de:

Suportes físicos de transmissão;
Equipamentos de transmissão;
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Equipamentos de transmissão de dados;
Sistemas de comunicação afectos à exploração ferroviá-

ria;
Sistemas de comunicações de carácter geral;
Sistemas de informação e apoio aos passageiros;
Sistemas de alimentação e supervisão técnica.

Faz também parte da empreitada a realização dos trabalhos
de apeamento do traçado aéreo actualmente existente.

d) a empreitada é única;
e) O projecto de execução da empreitada será fornecido pelo

adjudicatário.

4 � Prazo de execução da empreitada será proposto pelo concor-
rente, o qual não poderá ser superior a 400 dias de calendário, conta-
dos a partir da data da consignação.

5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e infor-
mações sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo de concurso constituído por programa de con-
curso e caderno de encargos, pode ser examinado, no ende-
reço indicado no n.º 1 deste anúncio, nos dias úteis e horas
de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das 10 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
17 horas), até ao último dia útil anterior ao acto público do
concurso;

b) Desde que solicitem, na entidade indicada no n.º 1 deste
anúncio, até ao final do primeiro terço do prazo de entrega
das propostas, poderão os interessados obter cópias do pro-
cesso de concurso. Os elementos solicitados serão forneci-
dos no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de recep-
ção do respectivo pedido escrito (carta ou fax);

c) O custo da totalidade do processo referido na alínea a) é
de 60 000$, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. A en-
trega dos documentos solicitados nos termos da alínea b)
ocorrerá mediante prova de pagamento por depósito no
Banco Pinto & Sotto Mayor, conta n.º 0001/081142552,
em nome de Rede Ferroviária Nacional � REFER, E. P.,
ou a liquidar no momento da requisição em numerário ou
em cheque passado a favor da Rede Ferroviária Nacional �
REFER, E. P.

6 � A entrega das propostas será feita como se segue:

a) As propostas terão que dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 17 horas do dia útil em que perfi-
zerem 66 dias de calendário contados do dia útil seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República;

b) As propostas serão entregues directamente pelos concorren-
tes ou seus representantes, no local indicado no n.º 1 deste
anúncio, contra recibo, ou remetidas através do Serviço
Oficial dos Correios, sob registo e com aviso de recepção,
para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio. Neste últi-
mo caso, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo basear
nesse facto qualquer reclamação na hipótese de a entrada
dos documentos ocorrer já depois de terminado o prazo
estabelecido para a entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que a acompanham serão
obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa. Excep-
tuam-se os catálogos ou folhetos que poderão ser apresenta-
dos em espanhol, francês ou inglês.

7 � O acto público do concurso seguirá nos seguintes trâmites:

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas
interessadas, só podendo intervir as representantes dos
concorrentes devidamente credenciadas;

b) O acto público da abertura das propostas será no local indi-
cado no n.º 1 deste anúncio, e realizar-se-á pelas 10 horas
do dia útil seguinte ao definido no ponto 6, alínea a).

8 � A caução a prestar pelo concorrente preferido, para garantia
do contrato, a celebrar, é de 5% do preço total do respectivo contra-
to, com exclusão do IVA.

9 � O modo de retribuição da empreitada é por preço global para
o projecto de implementação, ensaios, formação e cadastro e por
série de preços para os restantes trabalhos.

A empreitada será financiada parcialmente pelo PIDDAC e é can-
didata aos fundos estruturais europeus.

Os pagamentos ao empreiteiro, serão feitos no prazo de 60 dias de
calendário, de acordo com as condições previstas no caderno de
encargos, com observância do disposto nos artigos 17.º, 21.º, 202.º e
seguintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer à empreitada empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamen-
te numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do con-
trato.

Os concorrentes devem individualmente ou quando agrupados,
possuir capacidade de assegurar uma elevada competência técnica no
domínio das actividades incluídas no objecto da adjudicação e
capacidade financeira para cumprir com as obrigações dela decorren-
tes.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
classificação e empreiteiro de obras públicas emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:

Da 6.ª subcategoria, da 5.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

Da(s) 1.ª subcategoria(s) da 5.ª categoria(s) e 2.ª subcate-
goria da 6.ª categoria da(s) classe(s) correspondente(s),
cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam, consoante a parte que cada um desses trabalhos
cabe na proposta.

Os consórcios externos de empresas e os agrupamentos
complementares de empresas constituídos nos termos do
n.º 10, aproveitam das autorizações das associadas, deven-
do, pelo menos a classe de uma delas cobrir o valor total
da proposta;

b) Para os concorrente não detentores de certificado de classi-
ficação de empreiteiro, aplica-se o disposto nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas
condições do programa de concurso;

c) A verificação da qualificação dos concorrentes, será efectu-
ada de acordo com o artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

d) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, será feita com base nos indicadores abaixo
indicados, tendo que cumprir, pelo menos, um indicador de
liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo em
qualquer caso, apresentar situação líquida negativa.

Tipo Indicador Valor mínimo Significado

Liquidez ...................... i) Liquidez geral ..................... ³ 1.0 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações
correntes.

ii) Liquidez reduzida ............... ³ 0.7 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações
correntes, sem recurso às suas existências.

Estrutura financeira .... i) Capitais próprios/activo total ³ 0.2 Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo atra-
vés de capitais próprios.

ii) Encargos financeiros/vendas £ 0.07 Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor da proposta/vendas £ 0.3 Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.
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12 � O período durante o qual, qualquer concorrente, é obrigado a
manter a sua proposta é de 66 dias úteis a contar da data de encerra-
mento do acto público do concurso.

Se necessário, este prazo considerar-se-á prorrogado, por consen-
timento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário,
por mais 44 dias úteis.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � a apreciação das
propostas para adjudicação da empreitada será efectuada de acordo
com os seguintes critérios:

a) Garantia de boa execução;
b) Qualidade técnica da solução proposta;
c) Preço;
d) Prazo de execução.

Os factores referidos nas alíneas a), b), c) e d) deste número terão
os pesos de 35%, 30%, 30% e 5% respectivamente.

Os factores referidos nas alíneas a), b), c) e d) serão valorados de 0 a 10.
A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação

resultante da avaliação pela aplicação da análise multicritério.
14 � Data de envio para publicação no Diário da República �

30 de Junho de 2000.

30 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Frasquilho. 12-2-111

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que se procede à rectifica-
ção do anúncio do concurso público para a empreitada de construção

de 10 habitações unifamiliares para habitação social em Forjães,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 144, de 26 de Junho
de 2000. Assim no ponto 9 onde se lê «[�] é por série de preços[�]»
deverá ler-se «[�] é por preço global[�]».

26 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto Cepa. 10-1-99 163

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos, se esclarece que no anúncio referente à
remodelação da estação elevatória de água de abastecimento públi-
co da Fonte da Telha, no ponto 11, alínea a), onde se lê «4.ª cate-
goria da 3.ª categoria» deverá ler-se «4.ª subcategoria da 3.ª cate-
goria».

Mais se esclarece que o preço base do concurso é com exclusão
do IVA, e não com o imposto incluído como por lapso foi publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 128, de 2 de Junho de
2000.

9 de Junho de 2000. � O Vereador Vice-Presidente da Câmara,
Manuel Rúbio Baleizão. 10-1-99 173

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 128, de
2 de Junho de 2000, a p. 11 884, foi publicado com inexactidão o
anúncio da Câmara Municipal de Moura. Assim, onde se lê «Preço
base do concurso � 132 111 732$, IVA incluído» deve ler-se «Pre-
ço base do concurso � 132 111 732$, IVA excluído». 19-1-5096
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Despacho

Por despacho de 26 de Abril de 2000, do sub director-geral de
transportes terrestres, exarado ao abrigo do despacho n.º 9012/98, de
5 de Fevereiro de 1998 publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 123, de 28 de Maio de 1998, foi outorgada por 10 anos a carreira
de serviço público a seguir indicada:

Regular de passageiros entre Alijó-Pópulo (Cruzto) para Vilar de
Maçada.

requerida por RODONORTE � Transportes Portugueses, S. A., com
sede na Rua de D. Pedro de Castro, Vila Real.

7 de Junho de 2000. � O Director de Serviços, A. Pereira Lima.
10-2-117 834

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Cofre de Previdência das Forças Armadas

Éditos

Em conformidade com o artigo 29.º, do estatuto do Cofre de Pre-
vidência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias a
contar da data da sua publicação no Diário da República, para habi-
litação das pessoas que se julguem com direito a receber os subsídios
legados pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais
deverão apresentar no prazo acima referido, todos os documentos
comprovativos dos seus direitos.

Número
de Posto Nome

subscritor

106 677 Coronel ............... Júlio Beirão de Brito.
107 743 Coronel ............... José Pires Simões.
107 843 Major .................. Casimiro José da Silva.
108 988 Coronel ............... António Manuel Andrade Lopes.
109 183 Coronel ............... Gabriel da Fonseca Dores.
109 888 Coronel ............... José Cândido de Bonnefon de P.

Santos.
110 167 Tenente-coronel Mário Leopoldo M. de Almeida

Russo.
110 374 Coronel ............... Alen António Aires de Oliveira.
111 058 Tenente-coronel José Manuel R. da Silva Lopes.
210 815 Capitão ............... Manuel Joaquim Fernandes Lucas.
211 582 Sargento ajudante Joaquim Rodrigues Mendes.
212 166 1.º sargento ......... Tibério de Almeida Pavão.
212 351 Sargento ajudante Levi Ribeiro Alcobia.
214 005 Sargento ajudante Armando Teixeira Alvarenga.
214 258 Capitão ............... Francisco Costa Soares.
215.100 Sargento ajudante António Pedro Martins Capinha.
217 482 Sargento ajudante Miguel Rebelo Viana.
218 637 Sargento chefe .... João Pereira Borges.
219 205 1.º sargento ......... Aníbal José Dias.
219 843 Capitão ............... Albino Ribeiro da Silva Aguiar.
220 119 1.º sargento ......... Joaquim Correia Gonçalves.
300 165 Sargento mor ...... Fernão Magalhães O. de Morais

Antas.
300 337 Sargento ajudante José Correia.

303 451 Capitão ............... Amaro Ferreira Baptista.
305 367 Sargento chefe .... Artur Pedro Coelho Velez.
306 155 Coronel ............... Alberto Rui Guedes Teixeira de

Sampaio.
307 017 Sargento ajudante Lucilio Sereno Jorge.
307 794 Sargento mor ...... António Guedes Teixeira.
309 103 1.º sargento ......... Fernando José Martins da Costa.
310 794 Sargento mor ...... Joaquim Mateus Rodrigues.
313 118 Coronel ............... António Nunes Soares dos Santos.
313 726 Sargento ajudante Luís de Sousa Correia.
314 421 Sargento ajudante Vírgilio Alves Pedro.
315 721 Sargento ajudante Sebastião Augusto Pires Saldanha.
321 897 Sargento ajudante Sérgio da Cunha Sequeiros.

21 de Junho de 2000. � O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, Coronel/ADMAER. 03-2-41 464

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
E REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Despacho conjunto

Tendo sido presente à Comissão do Domínio Público Marítimo
um processo de delimitação do domínio público marítimo com dois
prédios situados na Rua da República, freguesia e concelho da Calheta
de São Jorge, Açores, que Santa Casa da Misericórdia da Calheta diz
pertencer-lhe, e sendo aquela comissão de parecer favorável,
importa agora nomear uma comissão de delimitação nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de
Novembro.

Manda o Governo da República Portuguesa pelo Ministro da Defesa
Nacional e pelo Secretário Regional do Ambiente que seja nomeada
uma comissão de delimitação para aquele efeito, com a seguinte
constituição:

Presidente � um representante da Marinha a designar pela
Direcção-Geral de Marinha.

Vogais:

Um representante da Secretaria Regional do Ambiente a
designar pela Direcção Regional do Ambiente.

O requerente ou um seu representante.

O Secretário Regional do Ambiente, Ricardo Rodrigues. � Por
delegação do Ministro da Defesa Nacional, o Chefe do Estado-Maior
da Armada, Nuno Gonçalo Vieira Matias. 01-2-15 834

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

 Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 811/12/12/56

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Nisa, e na Direcção Regional do Alentejo do
Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évo-
ra, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede Vale
do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
com 493 m, com origem no apoio n.º 60 LAT MT

Número
de Posto Nome

subscritor



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 160 � 13 de Julho de 200014 920

30 kV entre a SE da Bruceira e Arez, linha da Estremadura-Nisa e
término no PT NIS 74C, de TMN � Telecomunicações Móveis
Nacionais, Valongo, freguesia de Arez, concelho de Nisa, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

7 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 795

Éditos

Processo n.º 811/7/11/134

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, e na Direcção
Regional do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da
República, 40, 7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax
266702420, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Ener-
gia, S. A. � Área de Rede Alentejo (Évora), para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV, (EV15-20-21-01), com 2136 m, com origem
no apoio n.º 12 LAT MT aérea 15 kV EV15-20-21 Perolivas
2 (Herdade Corujeira) e término no PTC-RMZ-30-AS, Esporão, fre-
guesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

7 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 810

Éditos

Processo n.º 811/7/11/133

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, e na Direcção
Regional do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da
República, 40, 7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax
266702420, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Ener-
gia, S. A. � Área de Rede Alentejo (Évora), para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV, (EV15-20-22), com 1558 m, com origem no
apoio n.º 56 LAT MT aérea 15 kV EV15-20 Reguengos-S. Marcos
do Campo e término no PTD-RMZ-77-AS, Monte da Sequeira,
freguesia de S. Marcos do Campo, concelho de Reguengos de Monsaraz,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

7 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 811

Éditos

Processo n.º 811/7/14/215

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-

to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(EV15-23-15-01), com 15 m, com origem no apoio n.º 1 LAT MT
aérea 15 kV EV15-23-15 Cochicho, L.da, e término no
PTC-VVC-275-AI, Alexandre e Maximiano (Fonte da Moura), fre-
guesia de Pardais, concelho de Vila Viçosa, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

7 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 812

Éditos

Processo n.º 811/2/7/32

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Cuba, e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(LI15-543), com 1148 m, com origem em apoio n.º 1 LAT 15 kV
SE Cuba-SE Portel e término em PTD (rectificativo entre P1 e P9),
freguesia de Cuba, concelho de Cuba, a que se refere o processo men-
cionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

8 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 802

Éditos

Processo n.º 811/2/2/53

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Almodovar, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(BJ15-48-04-02-08-02-02), com 2620 m, com origem em apoio
n.º 19 LAT 15 kV para Monte da Ribeira (rectificativo de P18 ao
PT) e término em PTD, Cerro da Corte, freguesias de S. Barnabé e
de Santa Clara-a-Nova, concelho de Almodovar, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

9 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 803

Éditos

Processo n.º 811/2/2/54

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Almodovar, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
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os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(BJ15-48-04-02-08-02), com 96 m, com origem no apoio
n.º 18 LAT 15 kV para Monte da Ribeira (modificação de P18 ao PT)
e término em PTD, Monte da Ribeira, freguesia de Santa
Clara-a-Nova, concelho de Almodovar, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

9 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 804

Éditos

Processo n.º 811/2/2/55

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Almodovar, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(BJ15-48-04-02-08-02-02-01), com 1173 m, com origem em apoio
n.º 6 LAT 15 kV para Cerro da Corte e término em PTD, Monte
Novo das Eirinhas/Monte do Pardieiro, freguesias de S. Barnabé e de
Santa Clara-a-Nova, concelho de Almodovar, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

9 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 805

Éditos

Processo n.º 811/2/2/56

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Almodovar, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(BJ15-48-02-03-02-02), com 1125 m, com origem em apoio
n.º 9 LAT 15 kV para Boavista (ADV) e término em PTD, Monte
Ginjões de Cima, freguesia de Santa Clara-a-Nova, concelho de
Almodovar, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

9 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 806

Éditos

Processo n.º 811/2/11/249

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Odemira, e na Direcção Regional do

Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha mista a 15 kV,
(BJ15-72-14), com 590 m, com origem em PTS Rua da Padaria
(Zamb. do Mar) PS-ODM-179 e término em PTS, PS com 15 kV,
ETAR da Zambujeira do Mar, freguesia de Zambujeira do Mar,
concelho de Odemira, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 807

Éditos

Processo n.º 811/15/13/166

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Sines, e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha mista a 30 kV,
(ST30-79-01), com 1474 m, com origem em apoio n.º 19 LAT
ST30-79 SE Monte Feio-Euroresinas e término em PT, variante
Euroresinas-Carbogal, freguesia de Sines, concelho de Sines, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 808

Éditos

Processo n.º 811/15/13/165

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Sines, e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha mista a 30 kV,
(ST30-79), com 4592 m, com origem em SE Monte Feio (SE60-316)
e término em PS de Euroresinas � Ind. Químicas, S. A., Euroresinas,
freguesia de Sines, concelho de Sines, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 809

Éditos

Processo n.º 811/7/5/483

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
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da Câmara Municipal de Évora, e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(EV15-05-23), com 1527 m, com origem no apoio n.º 70 LAT MT
aérea 15 kV EV15-05 Évora-Graça do Divor e término no
PTC-EVR-614-AS, TMN (Herdade Ximenes), freguesia de Graça do
Divor, concelho de Évora, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

12 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 813

Éditos

Processo n.º 811/7/10/70

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Redondo, e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Alentejo (Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
(EV30-10-09), com 1169 m, com origem no apoio n.º 67 LAT MT
aérea 30 kV EV30-10 Terena-Redondo e término no PTD-RDD, P.
T. n.º 108, tipo aéreo- Al 1 de 250 kVA e 30 kV, Foros da Fonte
Seca 2, freguesia e concelho de Redondo, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

12 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 814

Éditos

Processo n.º 811/7/11/135

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, e na Direcção
Regional do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da
República, 40, 7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax
266702420, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Ener-
gia, S. A. � Área de Rede Alentejo (Évora), para o estabelecimento
de linha subterrânea a 15 kV, com origem no PTS-RMZ-117-CB Reg.
(Tapada das Cegonheiras) e término no PTS-RMZ, PS com 15 kV,
P. T. n.º 144, tipo CABINE BAIXA-CBL de 630 kVA e 15 kV, Lot.
Estrada de Évora, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

12 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 815

Éditos

Processo n.º 811/7/5/484

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Évora, e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de
Rede Alentejo (Évora), para o estabelecimento de linha mista a
15 kV, com 4983 m, EV 15-82 Caeira-Quinta Palmeira (troço entre
SE Caeira e PT Casinha Sul), freguesia de Horta das Figueiras,
concelho de Évora, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

12 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 816

Éditos

Processo n.º 811/12/2/88

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Arronches, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de
Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aé-
rea a 30 kV, com 481 m, com origem no ap. 10 LAT MT 30 kV
entre ap. 45 LAT p/PT ARR 10D Recanto e ap. 10 LAT p/PT ARR
4D Hortas de Cima e término no PTD-ARR, P. T. n.º 93, tipo
aéreo-AS de 50 kVA e 30 kV, Vale Filipa, freguesia de Esperança,
concelho de Arronches, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

14 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 819

Éditos

Processo n.º 811/12/5/50

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Castelo de Vide, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede Vale
do Tejo (Santarém), para modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 2403,
com 545 m, (aumento de 18 m), com origem no apoio n.º 2 da LAT
MT 30 kV p/PT CVD 30C de Emp. Águas Alcalinas Medicinais e
término no PT CVD 34D, Pasmar, freguesia de São Jorge Baptista,
concelho de Castelo de Vide, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

14 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 820
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Éditos

Processo n.º 811/12/13/146

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ponte de Sôr, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax 266702420, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projec-
to apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Vale do Tejo (Santarém), para modificação da linha aérea a 30 kV,
n.º 6738, com 855 m, com origem no apoio n.º 23 LAT MT 30 kV
entre SE 60/30 Ponte de Sôr e apoio n.º 202 da LAT Ponte de Sôr e
término no PT PSR 148C de EPAC, zona ind. de Ponte de Sôr,
freguesia e concelho de Ponte de Sôr, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

14 de Junho de 2000. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 10-2-117 821

Direcção Regional do Algarve
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 0821/8/14/47

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Tavira, e na Direcção Regional do Algarve
do Ministério da Economia, Estrada da Penha, 8000-117 Faro, todos
os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Algarve, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, com
764.36 m, FR 15-61-1-10-24 TMN-BOTAREU a partir de apoio
n.º 7 da linha aérea FR 15-61-1-10 Tavira-Cachopo (5.º troço), na
freguesia de Cachopo, concelho de Tavira.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Algarve do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

5 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, (Assinatura ilegí-
vel.) 10-2-117 797

Éditos

Processo n.º 0821/8/5/82

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Faro, e na Direcção Regional do Algarve do
Ministério da Economia, Estrada da Penha, 8000-117 Faro, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Algarve, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, com
777.66 m, FR 15-71-12-4-4 Cerro do Malhão a partir de apoio
n.º 1 da linha aérea FR 15-71-12-4 Fonte da Murta, na freguesia de
Estoi, concelho de Faro.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Algarve do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

5 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, (Assinatura ilegí-
vel.) 10-2-117 798

Éditos

Processo n.º 0821/8/5/86

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Faro, e na Direcção Regional do Algarve do
Ministério da Economia, Estrada da Penha, 8000-117 Faro, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede
Algarve, para o estabelecimento de linha aérea a 60 kV, com 76 m,
LI60-127 Braciais-Faro I e LI60-128-Braciais II a partir de SE
60-601 Braciais, na freguesia de Conceição, São Pedro, concelho de
Faro.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Algarve do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

15 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-117 796

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/11.07/900

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, 2.º, Alfragide,
2721-858 Amadora, telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas
de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A. � Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista n.º 1450 a 10 kV, com 569 m, com origem no apoio
n.º 27 da linha n.º 1010 e término no PST n.º 292-LRS, em
Frielas, freguesia de Frielas, concelho de Loures.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional, dentro do prazo citado.

15 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 10-2-117 799

Éditos

Processo n.º 171/11.07/901

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, 2.º, Alfragide,
2721-858 Amadora, telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas
de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A. � Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea n.º 1443 a 10 kV, com 281 m, com origem no apoio
n.º 6 da linha n.º 1442 e término no PST n.º 57/LRS no
Catujal, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional, dentro do prazo citado.

15 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 10-2-117 800
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Éditos

Processo n.º 171/11.07/902

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, 2.º, Alfragide,
2721-858 Amadora, telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas
de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A. � Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista n.º 1446 a 10 kV, com 82 m, com origem no apoio
n.º 5 da linha n.º 1442 e término no PS n.º 7141, anexo ao
PT n.º 906-C, do Instituto da Vinha e do Vinho, na Quinta
Manteigas, no Catujal, freguesia de Camarate, concelho de
Loures.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional, dentro do prazo citado.

15 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 10-2-117 801

Éditos

Processo n.º 171/11.14/407

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, 2.º, Alfragide,
2721-858 Amadora, telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas
de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A. � Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação das linhas mistas n.os 3127/3128 a 30 kV, com
631 + 640 m, com origem no apoio n.º 25 e término no apoio
n.º 29, na Urbanização da Quinta da Palmeira, em Monte
Gordo, na freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional, dentro do prazo citado.

26 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 10-2-117 818

Éditos

Processo n.º 171/11.07/903

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, 2.º, Alfragide,
2721-858 Amadora, telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas
de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A. � Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da linha mista n.º 1442 a 10 kV, com 1523 m, com
origem no apoio n.º 1 e término no apoio n.º 11, sita na fre-
guesia de Camarate, concelho de Loures.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional, dentro do prazo citado.

27 de Junho de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 10-2-117 817

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de dispositivos limitadores

de velocidade n.º 101.99.00.6.031

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 281/94, de 11 de
Novembro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de
7 de Abril, é reconhecida a qualificação à empresa salvador, Ricardo
& Amorim � Reparações Auto, L.da, Estrada Nacional n.º 10, Cruz
das Almas, 2615 Alverca, na qualidade de instalador de dispositivos
limitadores de velocidade, estando autorizado a colocar a respectiva
marca própria, em anexo, nos locais previstos nos respectivos
esquemas de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

2 de Junho de 2000. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.

10-2-117 836

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital de Águeda

Aviso

Contrato de prestação de serviços (avença)

Faz-se público que, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/
84, de 3 de Fevereiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/
85, de 29 de Julho, e em conformidade com o n.º 1 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, se encontra aberto concurso
para celebração de contrato de prestação de serviços (avença) com
pessoal da carreira médica hospitalar da área de neuroradiologia (até
dois lugares).

O contrato terá a duração de 1 de Agosto a 31 de Dezembro de
2000, podendo ser prorrogado anualmente, se ambas as partes con-
cordarem sem prejuízo da sua cessação nos termos legalmente defini-
dos.

A remuneração será por cada exame efectuado.
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento,

dirigido ao presidente do conselho de administração, acompanhado
de curriculum vitae resumido e certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias e profissionais.

O processo de candidatura deverá ser entregue no serviço de pesso-
al do Hospital Distrital de Águeda, sito na Rua da Misericórdia,
3750 Águeda, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da publica-
ção deste aviso.

28 de Junho de 2000. � O Administrador Delegado, Álvaro Manuel
Ferreira de Castro. 5-2-22 491
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TRIBUNAIS

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Dr.ª Cristina Albuquerque Fernandes, juíza de direito deste Juízo e
Tribunal:

Faz saber que nos autos de acção de falência n.º 426/99, a correr
termos por este tribunal e juízo, nos quais é requerente o Banco
Português do Atlântico, S. A., com sede na P. D. João I, 28, Porto,
e requerida Moreirascar � Comércio de Automóveis, L.da, com sede
na Travessa dos Navegadores, Santo António dos Olivais, Coimbra,
que por sentença proferida em 4 de Maio de 2000, foi aquela requerida
declarada em estado de falência, nos termos do disposto nos
artigos 122.º e 124.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril.

Foi fixado o prazo de 30 dias, para a reclamação de créditos.

20 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, (Assinatura ilegível.) �
A Escrivã-Adjunta, (Assinatura ilegível.) 10-2-117 825

TRIBUNAL DA COMARCA DE CONDEIXA-A-NOVA

Anúncio

Nos termos do artigo 20.º do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência, são por este meio citados os
credores da requerida Armindo & David, L.da, com sede na Estrada
Nacional n.º 1, lugar de Vale da Pia, Condeixa-a-Nova, para no prazo
de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, contados da segunda e última
publicação do anúncio, deduzirem oposição ou justificarem os seus
créditos, podendo propor qualquer providência diferente da requerida,
devendo em todos os casos oferecer logo os meios de prova de que
disponham.

O processo de falência entrou no Tribunal da Comarca de
Condeixa-a-Nova em 6 de Junho de 2000 e foi distribuído em 6 de
Junho de 2000, tendo sido registado com o n.º 193/2000.

20 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Maria Eduarda
Vila-Chã. � A Escrivã-Adjunta, Ana Paula de Sousa Guedes.

5-2-22 488

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Faz-se saber que pelo 1.º Juízo Cível desta Comarca, correm ter-
mos uns autos de declaração de falência registados sob o n.º 571/98,
em que é requerente Banco Português do Atlântico, S. A., com sede
na praça de D. João I, 28, Porto, e requerido José Trindade
Nascimento Justino, residente na Urbanização do Planalto, 23, Vale
Sepal, Leiria, os quais deram entrada na secretaria deste Tribunal
em 16 de Setembro de 1998, tendo sido distribuídos ao juízo acima
referido no dia 17 de Setembro de 1998, foi aquele requerido decla-
rado em estado de falência por decisão proferida em 2 de Maio de
2000, tendo sido fixado o prazo de 30 dias, que começa a contar da
data da publicação do anúncio no Diário da República, para os
credores reclamarem os seus créditos.

18 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Anabela Dias da
Silva. � A Escrivã-Adjunta, Eugénia Monserrate. 03-2-41 465

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Dr.ª Banca Varela, juíza de Direito do 4.º Juízo Cível do Trinunal da
Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que neste juízo, correm seus termos uns autos de falên-
cia, aqui registados sob o n.º 412/2000, em que é requerente Banco
Internacional de Crédito, S. A., e requerido António Manuel Mateus
Palma, com residência na Rua de Rainha Santa Isabel, 13, 4.º,
Arrifana, pelo que ficam por este meio citados os credores daquele

para, no prazo de 10 dias, finda que seja a dilação de 10 dias, o qual
começa a contar a partir da última publicação do anúncio (a publi-
car no jornal diário e no Diário da República), virem a estes autos
deduzir oposição, justificar os seus créditos, ou propor qualquer
providência diferente da requerida, devendo em todos os casos ofe-
recer logo os meios de prova de que disponha, nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de
Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 315/98,
de 20 de Outubro.

Mais se faz constar que a acção deu entrada neste Tribunal em 11 de
Maio de 2000, no Tribunal de São João da Madeira, e foi remetido
para este Tribunal em 16 de Junho de 2000.

26 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Branca Varela. �
A Oficial de Justiça, Regina Sousa. 06-2-050 612

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio

Processo especial recuperação da empresa n.º 100/2000 � 4.º Juízo.
Dr.ª Emília Botelho Vaz, juíza de Direito do 4.º Juízo do Tribunal da

Comarca de São João da Madeira:

Faz saber, que nos autos processo especial de recuperação de empresa
n.º 100/2000, a correr termos neste juízo em que é requerente UIC �
União Industrial de Calçado, pessoa colectiva n.º 501613552, com
sede na Zona Industrial das Travessas, 3700 São João da Madeira,
por despacho de 16 de Junho de 2000, foi designado o próximo dia
10 de Outubro de 2000, pelas 10 horas, para a assembleia de credores,
devendo os credores, ainda que preferente que pretender intervir na
referida assembleia, reclamar os seus créditos, se antes o não houverem
feito, através de simples requerimento, no prazo de 10 dias a contar
da data da publicação do anúncio do Diário da República, nos termos
do disposto no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de
Outubro.

Consigna-se que os referidos autos deram entrada neste Tribunal
no dia 30 de Março de 2000.

19 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Emília Botelho Vaz. �
O Oficial de Justiça, Armando Almeida. 06-2-050 668

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de processo de falência n.º 141/2000 a
correr seus termos pelo 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de São João
da Madeira em que é requerente o Banco Comercial Português, S. A.,
Porto, e requeridos Luís da Silva Costa e mulher Maria de Fátima
Gomes Rocha, ambos residentes na Rua do Poder Local, 471, 1.º,
esquerdo, 3700 São João da Madeira, são por este meio citados os
credores dos requeridos, para no prazo de 10 dias, findos que sejam os
10 dias da dilação, contados da publicação do anúncio no Diário da
República e em dois números seguidos em um dos jornais diários de
grande circulação nacional ou de âmbito regional mais lidos na loca-
lidade, para deduzirem oposição ou justificar os seus créditos, como
propor qualquer providência diferente da requerida, devendo em todos
os casos, oferecer logo os meios de prova de que disponham nos
termos do artigo 20.º, n.os 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de
Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de
20 de Outubro.

A referida acção de falência deu entrada na secretaria judicial em
2 de Maio de 2000.

23 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Maria Gabriela Beltran
Lopes. � O Escrivão de Direito, (Assinatura ilegível.)

06-2-050 674

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de prestação de contas n.º 163-H/97,
pendente no 2.º Juízo Cível de Viana do Castelo, e que correm seus
termos por apenso ao processo de falência n.º 163/97, em que é
requerida/falida SOMAVICA � Sociedade de Madeiras de Viana do
Castelo, S. A., com sede no lugar de Povoença, Areosa, Viana do
Castelo, correm éditos de 10 dias, a contar da publicação do respec-
tivo anúncio, notificando os credores e a falida, para no prazo de
cinco dias, posterior ao dos éditos, se pronunciarem sobre a opera-
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ção das contas apresentadas pelo liquidatário judicial, nos termos do
disposto no artigo 223.º do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência.

1 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, Pedro de Brito Conde
Veiga. � O Escrivão-Adjunto, António Manuel Rodrigues Moura.

06-2-050 667

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 124/1998.
Falência (requerida).
Requerente � Fernando José da Cunha Teixeira e outro.
Requerida � REIMPEX � Representação, Importação e Expor-

tação, L.da

Dr.ª Amélia Galdino Dias, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 21 de Junho de 2000, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de REIMPEX � Represen-
tação, Importação e Exportação, L.da, com sede na Quinta dos Ma-
chados, lote D, 2860 Moita, tendo sido fixado em 30 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

26 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Amélia Galdino
Dias. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 12-2-110

Anúncio
Processo n.º 551/2000.
Falência (apresentação).
Requerente � Joaquim Maria Mesquita.
Dr.ª Amélia Galdino Dias, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de

Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido Joaquim Maria
Mesquita, residente na Rua de Jaime Cortesão, 18, 3.º, C, em Póvoa
de Santo Adrião, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 2 de Março de 2000.

27 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Amélia Galdino
Dias. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

03-2-41 463

Anúncio
Processo n.º 144/1998.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos.
Requerida � COSTEL � Edificações e Terraplanagens, L.da

Dr.ª Amélia Galdino Dias, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 27 de Junho de 2000, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de COSTEL � Edificações e
Terraplanagens, L.da, com sede na Quinta de Manuel André, lote 31,
rés-do-chão, direito, 2840 Seixal, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

29 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Amélia Galdino
Dias. � O Oficial de Justiça, Francisco Silva. 03-2-41 466

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de Direito do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos autos de declaração de falência n.º 602/2000 a
correr termos pelo 2.º Juízo deste Tribunal, em que é requerente
Banco Espírito Santo, S. A., e requerido Humberto Manuel Leal da

Silva, com domicílio no Campo Grande, 28-A, 3.º, esquerdo, em
Lisboa, correm éditos de 10 dias, contados da publicação do anún-
cio no Diário da República, citando os credores desconhecidos da
requerida, para no prazo de 10 dias, findos os dos éditos, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer medida
diferente da requerida, devendo em qualquer dos casos juntar desde
logo todos os elementos de prova disponíveis, nos termos do
disposto nos artigos 20.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 132/93, de 23 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, e 236.º, n.º 1, do Código
de Processo Civil.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada neste Tribunal no
dia 11 de Maio de 2000, e o seu duplicado encontra-se à disposição
de quem o quiser consultar neste juízo, dentro das horas normais de
expediente.

6 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � O Escrivão-Adjunto, Ilídio José Lopes Nunes.

4-2-14 938

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 286/2000.
Falência (apresentação).
Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de Direito do 3.º Juízo do Tribunal

de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores de MULTIDIFUSÃO � Meios
e Tecnologias de Comunicação, S. A., com sede na Avenida da
República, 24, 3.º, 1050 Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem
os seus créditos, ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Maio de 2000.

14 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Amilcar Vaz Carvalheiro.

01-2-15 833

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Falência n.º 20/00 � 1.º Juízo.
Requerido � Carlos António Viana do Nascimento Loureiro, Rua do

Padre Luís Almeida, 58, 4000 Porto.

Faz-se saber que, fica citada a empresa acima indicada, para no
prazo de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, contados a partir da
data da última publicação do anúncio, deduzir, querendo, oposição
ou propor qualquer providência diferente da requerida, devendo em
qualquer caso oferecer logo os meios de prova de que dispõe, con-
forme o disposto no artigo 20.º, n.º 2, do Código dos Processos Es-
peciais de Recuperação da Empresa e de Falência, atentos os funda-
mentos constantes da petição inicial, a qual deu entrada nesta
secretaria no dia 27 de Janeiro de 2000, cujo duplicado se encontra
à disposição para consulta, neste Tribunal durante o horário normal
de expediente.

No mesmo prazo deverá informar se existe comissão de trabalha-
dores e juntar os documentos a que se refere o artigo 16.º, n.º 1,
alíneas a) a h) do referido diploma e que são:

a) Relação de todos os credores, nomeadamente dos cinco
maiores, e respectivos domicílios, com a identificação dos
montantes dos seus créditos, datas de vencimento e garanti-
as de que beneficiem;

b) Relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra a empresa;

c) Tendo a empresa contabilidade organizada, fotocópias do
registo contabilístico do último balanço do inventário e da
conta de ganhos e perdas bem como dos livros referentes
aos últimos três anos;

d) Não tendo contabilidade organizada, relação do activo e
respectivo valor;
Informar se existe comissão de trabalhadores;

e) Sendo pessoa colectiva, ou sociedade, fotocópia da acta que
documenta a deliberação da iniciativa do pedido;
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f) Tratando-se de sociedade, relação dos sócios conhecidos e
mapa de pessoal;

g) Tratando-se de empresa individual, cujo titular seja casado,
documento comprovativo do casamento e do respectivo
regime de bens;

h) Relação de bens que detenha em regime de arrendamento,
aluguer ou locação financeira, ou venda com reserva de
propriedade.

Fica ainda advertido, para a necessidade de constituição de manda-
tário judicial, nos termos do disposto no artigo 235.º, n.º 2 do Código
de Processo Civil e de que o prazo indicado, é contínuo. Caso termine
em dia que os tribunais estejam encerrados, o seu termo transfere-se
para o primeiro dia útil seguinte, conforme o disposto no artigo 144.º,
n.os 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil.

21 de Junho de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Faustino. �
A Escrivã-Adjunta, Fátima Oliveira. 06-2-050 663

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Falência n.º 113/00 � 2.º Juízo.
Empresa � Nicasio & Costa, L.da, zona industrial da Varziela, Rua 3,

lote 16, Árvore, 4480 Vila do Conde.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribunal
em 22 de Maio de 2000, correm éditos de 10 dias que se começarão
a contar da última publicação do presente anúncio, citando os credores
desconhecidos da empresa acima indicada, para no prazo de 10 dias,
findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição ao pedido de falência,
justificarem os seus créditos, ou proporem qualquer providência
diferente da requerida, devendo em qualquer caso oferecer logo os
meios de prova que disponham nos termos do artigo 20.º, n.º 2, do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de quem
os quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

No mesmo prazo poderão deduzir oposição ao pedido de apoio
judiciário (artigo 26.º, n.º 3, Decreto-Lei n.º 387-B/97).

8 de Junho de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Delfina Simões. 06-2-050 672

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que na sequência de
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técni-
co superior de novas tecnologias de informação de 2.ª classe, e por
meu despacho datado de 9 de Junho de 2000, nomeei:

Lina Maria Correia Gonçalves Lopes, técnica superior de novas
tecnologias de informação de 2.ª classe, escalão 1, índice 400,
primeira e única classificada.

Deve a interessada aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

12 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 10-1-99 158

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 263/00

Abertura de concurso interno de acesso geral para um
lugar de técnico profissional principal (biblioteca e
documentação).

Para os devidos efeitos se torna público que está aberto concurso
interno de acesso geral, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publi-

cação do presente aviso no Diário da República, para provimento
de um lugar de técnico profissional principal (biblioteca e do-
cumentação), remunerado pelo índice 230 da escala indiciária para as
carreiras da função pública, actualmente no valor de 134 300$.

O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho e, em conformidade com o disposto no seu arti-
go 27.º, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se faz constar:

1 � Tipo de concurso � interno de acesso geral
2 � Vaga a preencher � para preenchimento de um lugar do grupo

de pessoal técnico-profissional, categoria de técnico profissional
principal, do quadro desta Câmara Municipal.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido pelo prazo de
três meses contados da data da publicação da lista de classificação
final em Diário da República.

4 � Composição do júri:

Presidente � António José Ganhão, presidente da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos:

Luís Miguel Silva Coalho do Rosário, vereador em regime
de permanência que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Fernanda Cristina Martins Gonçalves, técnico superior
de 1.ª classe, história.

Vogais suplentes:

Francisco Manuel Branco de Sousa Dias, vereador.
Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente da Câma-

ra Municipal.

5 � Descrição de funções � coordena o trabalho do auxiliar
técnico, prestando apoio às tarefas de planeamento, gestão e
direcção técnica do serviço, da competência do técnico superior;
executa todas as rotinas inerentes às operações de tratamento
documental, tais como: preenchimento de impressos para
encomenda dos documentos seleccionados, constituição e
actualização dos respectivos ficheiros; inventariação das espécies
entradas cuja carimbagem, cotagem e etiquetagem são feitas sob a
sua responsabilidade; descrição física das monografias e publicações
em série, de acordo com as normas internacionais; constituição e
manutenção de catálogos de autores, títulos e matérias; arrumação
dos documentos primários nas estantes e seu controlo, gestão dos
documentos secundários elaboração dos respectivos dados
estatísticos; manutenção dos serviços de referência, de consulta,
de presença e domiciliário; organização de ficheiros de utilizadores
e de estatísticas de leitura, elaboração de bibliografias e execução
de boletins bibliográficos e outras publicações específicas.

6 � Condições de admissão � o recrutamento para a categoria de
técnico profissional principal, faz-se de entre a categoria de 1.ª clas-
se com pelo menos três anos na respectiva categoria classificados de
Bom.

7 � Candidaturas:
7.1 � Prazo � devem ser entregues até ao 10.º dia útil, a contar

da data da publicação do aviso de abertura do Diário da República.
7.2 � Forma � requerimento modelo tipo a fornecer pela Secção

de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Benavente.
7.3 � O requerimento de admissão é endereçado ao presidente da

Câmara Municipal, Paços do Município de Benavente.
7.4 � Pode ser remetido pelo correio com aviso de recepção ou

entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, que passará
recibo.

7.5 � O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:

Curriculum vitae detalhado e instruído com documentos com-
provativos das habilitações literárias e experiência profissio-
nal do candidato;

Declaração passada pelo serviço a que o candidato se encontra
vinculado, da qual constem a existência e natureza do víncu-
lo, a antiguidade na função pública e documentos comprova-
tivos da classificação de serviço.

Os candidatos que sejam funcionários desta Câmara Municipal,
estão dispensados da apresentação dos documentos atrás referidos,
desde que constem dos respectivos processos individuais, devendo
apenas juntar ao requerimento o seu curriculum vitae para apreci-
ação do júri.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.
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8.1 � A avaliação curricular será pontuada de 0 a 20 valores e
ponderar-se-ão os seguintes elementos:

HL + CS + EP + FP
AC = ���������

4

em que:

HL = habilitações literárias;
CS = classificação de serviço;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

Que as regras a observar na valorização dos diversos elementos
curriculares sejam as seguintes:

HL = habilitações literárias:

Habilitações mínimas exigidas � 18 valores;
Escolaridade superior à legalmente exigida � 20 valores.

CS = a classificação de serviço:

Muito Bom � 20 valores;
Bom � 18 valores.

FP = formação profissional relacionada com a área funcional
do lugar posto a concurso:

Acções/cursos até 1 semana � 1 ponto;
Acções/cursos até 1 mês � 2 pontos;
Acções/cursos duração superior � 5 pontos.

(Este factor terá sempre por base a atribuição de 10 valores a cada
candidato, não podendo nunca exceder 20 valores.)

EP = para a valorização da experiência profissional específica
será ponderado o desempenho efectivo de funções da activi-
dade para que o concurso é aberto, tendo em conta os seguin-
tes critérios:

Experiência profissional superior a 3 anos � 20 valores;
Experiência profissional até 3 anos � 16 valores.

8.3 � A entrevista profissional de selecção tem como objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderadas a expe-
riência profissional, capacidade de expressão e fluência verbais, capa-
cidade de relacionamento, gosto pelo trabalho em conjunto, preocu-
pação pela valorização e actualização profissionais, participação na
discussão dos problemas, sentido crítico e motivação e interesses,
convertendo-se a opinião do júri para a escala classificativa adoptada
de acordo com a seguinte tabela:

Não favorável � menos de 10 valores;
Favorável com reservas � 10 valores;
Favorável � 11 a 12 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores.

A prova de entrevista será pontuada numa escala de 0 a 20 valo-
res.

9 � Critério de ordenação final dos candidatos � o ordenamento
final dos candidatos será expresso de 0 a 20 valores e efectuado de
acordo com a seguinte fórmula:

AC + ENT
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
ENT = entrevista profissional de selecção.

10 � Local de trabalho � área do município.
11 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o siste-

ma de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada.

12 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada
no edifício dos Paços do Município.

13 � Os candidatos excluídos serão notificados, nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

14 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos nos arti-
gos 34.º, n.º 2, 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

9 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-99 161

Aviso n.º 267/00

Exoneração

Para os devidos efeitos se torna público que, a pedido do funcioná-
rio que a seguir se menciona, lhe foi concedida exoneração:

Paulo Manuel David Pereira Cochicho � motorista de pesados,
com efeitos a partir de 30 de Junho de 2000.

13 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-99 160

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS

Aviso DAG/PES/n.º 5/2000

Concurso interno de ingresso para provimento de um
lugar de chefe de secção de apoio administrativo da
Divisão dos Serviço Operativos e Abastecimento
Público.

Para os devidos efeitos se torna público que, através do meu despa-
cho de 26 de Junho de 2000, proferido ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos termos
do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, foi nomeado, para o lugar de chefe da secção de apoio
administrativo, do grupo de pessoal de chefia, o candidato abaixo
indicado, 1.º classificado no concurso em epígrafe, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 102, de 3 de Maio de
2000:

José Manuel Marques Moreno.

O candidato que ficou aprovado, deverá tomar posse do lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando
Campos. 10-1-99 162

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 16 de Junho de 2000, na sequência dos seguintes concursos inter-
nos de acesso, foram nomeados os candidatos aprovados:

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de operário principal da carreira de serralheiro mecânico,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 34, de 10 de
Fevereiro de 2000, Eduardo Manuel Venda Soares Pereira;

Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de técnico profissional especialista principal da carreira de
técnico profissional de construção civil, afixado no
Departamento de Administração Geral em 27 de Março de
2000, Joaquim Alberto Sá Martins.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias contados
da publicação do presente aviso no Diário da República.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

16 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 06-1-028 917
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CÂMARA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Nomeação de director de departamento
em regime de substituição

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, se torna público que, por
despacho do presidente da Câmara, de 21 de Março de 2000, foi
nomeado para exercer o cargo de director do Departamento Técnico
de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, em regime de substituição,
por urgente conveniência de serviço, nos termos do disposto no
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
o assessor, António Luís Monteiro Ruas, engenheiro civil, com efei-
tos a partir de 20 de Maio de 2000, pelo período de seis meses,
improrrogáveis, salvo se estiver a decorrer procedimento de concurso,
deferido em conformidade com a alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, citado.

23 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 10-1-99 164

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 1 de Abril de 2000, e fazendo uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, nomeio por comissão de serviço, nos termos do n.º 3 do
artigo 37.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, a técnica profissional
de turismo especialista, Rita Maria Mendonça Lopes, para exercer
funções na empresa pública municipal, Figueira Grande Turismo �
E. M.

A presente nomeação produz efeitos, a partir do dia 1 de Abril de
2000.

7 de Abril de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro Miguel de
Santana Lopes. 5-1-29 930

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 16 de Maio corrente, e nos termos da competência previs-
ta na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeei para quatro lugares de técnico
profissional de construção civil especialista principal, os candidatos
aprovados e que a seguir se indicam:

José Manuel de Oliveira Gomes.
Manuel da Silva Abreu.
Licínio Maia Azedo.
Élia Maria Ferreira Pardal.

Os candidatos devem aceitar os lugares no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

(O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1,
conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

16 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro Miguel de
Santana Lopes. 5-1-29 929

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 16 de Maio corrente, e nos termos da competência previs-
ta na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeei para um lugar de técnico superior
de história de 1.ª classe, a candidata aprovada, Ana Paula Ferreira da
Silva dos Santos Cardoso.

A candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso. (O processo de nomeação não
está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

16 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Pedro Miguel de
Santana Lopes. 5-1-29 931

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 74/2000

Concurso interno de ingresso para provimento
de um lugar de encarregado de mercados

Nos termos do artigo 33.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e para conhecimento da interessada, faz-se público que
se encontra afixada, para consulta, no edifício sede da Câmara
Municipal de Oeiras e no da Divisão de Gestão de Recursos Humanos,
sita na Rua de 7 de Junho, a lista de candidatos excluídos do concurso
em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 87, de 12 de Abril de 2000.

27 de Junho de 2000. � Por delegação do Presidente, o Vereador,
José Eugénio Tavares Salgado. 03-1-30 550

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso limitado que decorreu
para o provimento de um lugar vago de engenheiro do ambiente de
1.ª classe, válido para a vaga posta a concurso e para a que ocorrer,
no prazo de um ano, a contar da data da publicação da lista de
classificação final, aberto nos termos dos artigos 8.º, n.os 5 e 6 e 28.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por ordem de serviço
datada de 24 de Janeiro de 2000, nomeio as candidatas Sofia Paula
Pereira Gomes e Ana Cristina Santos Vieira, as quais passam a ser
remuneradas pelo escalão 1, índice 460, nos termos do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

As presentes nomeações são feitas para os lugares vagos existentes
no quadro de pessoal, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 74, apêndice n.º 46/2000, de 28 de Março de 2000.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas, artigo 114.º, n.º 3,
alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

23 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso
Morais. 03-1-30 549

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso limitado que decorreu para
o provimento de um lugar de técnico profissional de biblioteca e
documentação especialista principal, aberto nos termos dos artigos 8.º,
n.os 5 e 6 e 28.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aberto
por ordem de serviços datada de 29 de Fevereiro de 2000, nomeio para
provimento daquela vaga, a candidata Teresa da Conceição Duarte Rica
Correia da Mota, a qual nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, passa a ser remunerada pelo escalão 1, índice 305. [Não
carece de visto do Tribunal de Contas, artigo 114.º, n.º 3, alínea c) da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

28 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso
Morais. 03-1-30 551

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Por meu despacho de 12 de Junho de 2000:

Clarisse Isabel Cristóvão Albino � nomeada, após concurso, técnica
superior de engenharia do ambiente de 2.ª classe, do quadro de
pessoal desta autarquia.

A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República.

14 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 10-1-99 167
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/66/2000

Para os devidos efeitos, faz-se público que por meu despacho, datado
de 14 de Junho de 2000, foram nomeados provisoriamente, para a
categoria de fiscal municipal de 2.ª classe (estagiário), Obras, Mercados
e Ambiente, José Carlos Martins da Silva, Nuno André Marques
Pereira e Carla Patrícia Ferreira Melo, conforme a lista da classificação
afixada em 15 de Junho de 2000.

Os candidatos dispõem de 20 dias, contados da publicação do
presente aviso no Diário da República, para tomar posse do respec-
tivo cargo.

(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

14 de Junho de 2000. � O Vice-Presidente, Ápio Cláudio do Carmo
Assunção. 5-1-29 935

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Ovar, de 23 de Maio de 2000,
encontram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, os
concursos para provimento, em comissão de serviço, dos cargos
dirigentes a seguir indicados:

Concurso 01 � um lugar de director do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro;

Concurso 02 � um lugar de director do Departamento de Pla-
neamento Estratégico e Urbanismo;

Concurso 03 � um lugar de chefe da Divisão de Planeamento,
Estudos e Projectos;

Concurso 04 � um lugar de chefe da Divisão de Cultura, Bibli-
oteca e Património Histórico.

2 � Validade dos concursos � são válidos pelo prazo de seis meses
a contar da data da publicação da lista de classificação final, cessando
com o provimento dos cargos.

3 � Vencimento � de acordo com o novo sistema retributivo da
função pública.

4 � Conteúdo funcional:

Concurso 01 � o exercício das funções descritas no mapa I anexo
à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e no mapa
I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no
âmbito das competências cometidas ao Departamento
Administrativo e Financeiro e enunciadas no artigo 22.º da
Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Ovar, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 76, de 1 de Abril.

Concurso 02 � o exercício das funções descritas no mapa I anexo
à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e no mapa
I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no
âmbito das competências cometidas ao Departamento de
Planeamento Estratégico e Urbanismo e enunciadas no
artigo 34.º da Estrutura e Organização dos Serviços Munici-
pais da Câmara Municipal de Ovar, publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 76, de 1 de Abril.

Concurso 03 � o exercício das funções descritas no mapa I anexo
à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e no mapa
I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no
âmbito das competências cometidas à Divisão de Planeamento,
Estudos e Projectos e enunciadas no artigo 36.º da Estrutura e
Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de
Ovar, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de
1 de Abril.

Concurso 04 � o exercício das funções descritas no mapa I anexo
à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e no mapa
I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no
âmbito das competências cometidas à Divisão de Cultura,
Biblioteca e Património Histórico e enunciadas no artigo 20.º
da Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Ovar, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 76, de 1 de Abril.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho abrangerá a área do
município de Ovar.

6 � Legislação aplicável � a estes concursos aplicam-se as dispo-
sições da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e dos Decretos-Leis n.os 514/
99, de 24 de Novembro, 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de
Junho.

7 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se os funcionári-
os que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação de
candidaturas, reunam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � licenciatura adequada; integração em
carreira do grupo de pessoal técnico superior, seis ou quatro anos de
experiência profissional em cargos inseridos em carreiras do grupo de
pessoal técnico superior, consoante se trate, respectivamente, de
lugares de director de departamento ou chefe de divisão.

8 � Condições preferenciais:

Concurso 01 � licenciatura em direito e experiência profissio-
nal na área administrativa e financeira.

Concursos 02 e 03 � licenciatura em arquitectura e experiência
profissional na área de planeamento e urbanismo.

Concurso 04 � licenciatura em história e curso de especializa-
ção em ciências documentais � opção bibliotecas e do-
cumentação e experiência profissional na área de cultura, bi-
blioteca e património histórico.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a usar são a
avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção,
atribuindo-se a cada um deles uma classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas pelos candidatos nas respectivas provas.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
seguintes factores:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais dos candidatos, sendo considerados os seguin-
tes factores de apreciação:

a) Perfil para a função;
b) Motivação e interesse profissional.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, constam de actas de reuniões do júri dos concur-
sos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicita-
das.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Ovar, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido
pelo correio, registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado, endereçado à Câmara Municipal de Ovar, Praça da
República, 3880 Ovar, nele devendo constar os seguintes elementos
de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal.
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12 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
daqueles requisitos.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Declaração passada e autenticada pelo serviço público a que
se encontra ligado, em que conste o vínculo à função públi-
ca, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na
categoria, carreira e serviço público;

b) Certidão de habilitações literárias e respectivo plano curri-
cular;

c) Curriculum vitae detalhado, datado e devidamente assinado.

14 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Ovar são dispensados da apresentação dos documentos que constem
dos respectivos processos individuais.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista profissional de selecção, nos termos dos artigos 35.º e 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município de Ovar.

18 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

19 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

20 � Composição do júri � de acordo com o sorteio realizado no
dia 15 de Junho de 2000, nas instalações da Comissão de Observação
e Acompanhamento dos Concursos (acta n.º 307/2000):

Concurso 01:

Presidente � Augusto de Jesus Rodrigues, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. José Manuel Costa Figueiredo, director do Departamento
de Administração e Finanças da Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis.

Dr. Serafim Castro Pires, director do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Can-
tanhede.

Vogais suplentes:

Maria Cassilda Soares de Bastos Avelar Azevedo, directora
do Departamento de Administração e Finanças da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira.

Engenheiro Joel Jesus Sousa Rocha, director do Departa-
mento de Administração Urbanística da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso 02:

Presidente � Augusto de Jesus Rodrigues, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Joel Jesus Sousa Rocha, director do Departa-
mento de Administração Urbanística da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira.

Engenheiro José da Costa Pinto, director do Departamento
Técnico de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de
Estarreja.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Costa Figueiredo, director do Departamento
de Administração e Finanças da Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis.

Engenheira Aurora da Conceição Marques Maçarico, direc-
tora do Departamento de Gestão de Obras Particulares
da Câmara Municipal de Aveiro.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso 03:

Presidente � Dr. Armando França Rodrigues Alves, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Afonso Nogueira da Silva, director do Departa-
mento Básico da Câmara Municipal de Espinho.

Engenheiro José da Costa Pinto, director do Departamento
Técnico de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de
Estarreja.

Vogais suplentes:

Dr. Laerte Macedo Pinto, director do Departamento Ad-
ministrativo da Câmara Municipal de Vagos.

Fernando Gonçalves, chefe da Divisão da Câmara Munici-
pal de Arouca.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso 04:

Presidente � Augusto de Jesus Rodrigues, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. Laerte Macedo Pinto, director do Departamento Ad-
ministrativo da Câmara Municipal de Vagos.

Dr.ª Maria da Glória Matos de Almeida, chefe da Divisão
de Acção Social, Educação e Desporto da Câmara Muni-
cipal de Estarreja.

Vogais suplentes:

Engenheiro Joel Jesus Sousa Rocha, director do Departa-
mento de Administração Urbanística da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira.

Fernando Gonçalves, chefe de divisão da Câmara Municipal
de Arouca.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

21 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a administração pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

20 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Armando França.
5-1-29 936

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para promoção
um lugar de operário qualificado principal (pedreiro)
um lugar de operário qualificado principal (asfal-
tador).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, de 27 de Junho do corrente ano, e após homo-
logação da classificação pela Câmara Municipal de Penela em reunião
de 26 do corrente mês, na sequência de concurso interno de acesso
limitado, foram nomeadas para as vagas adiante indicadas, existentes
no quadro desta Câmara Municipal:

José dos Reis � operário qualificado principal (pedreiro).
Manuel Rosa dos Santos � operário qualificado principal

(asfaltador).

A posse terá lugar até 20 dias contados do dia seguinte ao da data
da publicação no Diário da República.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

27 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Antunes. 5-1-29 933
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de Junho de 2000, foi
nomeado José Augusto Tapiço Faustino, após concurso, na categoria
de encarregado, carreira de operário qualificado, devendo o candidato
tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

27 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Norberto António
Lopes Patinho. 03-1-30 555

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 27 de Junho de 2000, foi
nomeado Rui Manuel Fonseca Amaro, após concurso, na categoria
de operador, carreira de operador de estações elevatórias, devendo o
candidato tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

28 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Norberto António
Lopes Patinho. 03-1-30 554

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Lista de classificação final de estágio

Em cumprimento do disposto no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 498/
88, de 30 de Dezembro, torna-se público que a lista de classificação
final de estágio do concurso externo de ingresso, para provimento de
lugares de técnico superior de sociologia de 2.ª classe, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 204, de 4 de Setembro
de 1997, se encontra afixada a partir desta data no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal.

12 de Junho de 2000. � Por delegação de competências da presi-
dente da Câmara, conferida por Despacho n.º 28-P/2000, de 11 de
Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-30 546

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho de 15 de
Junho de 2000, da presidente da Câmara, foi nomeada técnico superior
de política social assessor, Ana Paula Paraíso Nunes Mesquita, única
candidata classificada no concurso interno de acesso limitado, aberto
por aviso datado de 28 de Abril de 2000 e afixado em 2 de Maio de
2000.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

16 de Junho de 2000. � Por delegação de competências da presi-
dente da Câmara, conferida por Despacho n.º 28-P/2000, de 11 de
Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-30 544

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da
presidente da Câmara, de 22 de Novembro de 1999, foi autorizada a
requisição, da desenhadora de 1.ª classe do quadro da Câmara Municipal
de Lisboa, Maria de Fátima Soares Fernandes, para exercer funções
nesta autarquia, nos termos e com fundamento no n.º 3 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de Outubro, com início a 19 de Junho
de 2000.

19 de Dezembro de 2000. � Por delegação de competências da
presidente da Câmara, conferida por Despacho n.º 28-P/2000, de 11 de
Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-30 547

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que foram
celebrados contratos administrativos de provimento com Alexandre
Manuel Fialho Trindade e Patrícia Isabel de Sá Grosa, como técnicos
superiores de economia estagiários, por despacho de 26 de Maio de
2000, da presidente da Câmara.

 (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Junho de 2000. � Por delegação de competências da presi-
dente da Câmara, conferida por Despacho n.º 28-P/2000, de 11 de
Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-30 548

Aviso

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por despacho de 9 de Junho de 2000, da presidente da Câmara, foi
concedida a exoneração do cargo de adjunto do Gabinete de Apoio
Pessoal da Presidente da Câmara a Luís Pedro da Guia Correia, com
efeitos a partir daquela data.

28 de Junho de 2000. � Por delegação de competências da presi-
dente da Câmara, conferida por Despacho n.º 28-P/2000, de 11 de
Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-30 545

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
31 de Maio de 2000, foi nomeado António Cardoso Barbosa, para a
categoria de assessor principal, grupo de pessoal técnico superior,
escalão 1, índice 710, tendo o mesmo aceitado a respectiva nomea-
ção a 1 de Junho de 2000.

23 de Junho de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Traves-
sa de Matos. 10-1-99 169

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 25/98

Concurso público para provimento de cargo dirigente para
um lugar de director de projecto municipal � Gabinete
de Recuperação Urbana do Centro Histórico.

Nomeação em comissão de serviço

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes, proferido em 15 de Junho de 2000, foi nomeado em comis-
são de serviço para o cargo de director de projecto municipal, Gabi-
nete de Recuperação Urbana do Centro Histórico, António Abrantes
Jorge Gonçalves, único candidato classificado no concurso supra
mencionado.

O interessado deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

15 de Junho de 2000. � O Vereador, por delegação de poderes,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-028 921

Aviso n.º 32/98

Concurso público para provimento de cargo dirigente para
um lugar de director de projecto dos equipamentos
desportivos municipais.

Nomeação em comissão de serviço

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes, proferido em 15 de Junho de 2000, foi nomeado em comis-
são de serviço para o cargo de director de projecto dos equipamentos
desportivos municipais, António Manuel de Freitas Martins, único
candidato classificado no concurso supra mencionado.
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O interessado deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

15 de Junho de 2000. � O Vereador, por delegação de poderes,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-028 922

Aviso n.º 05/00

Concurso interno de acesso geral para cinco lugares
de engenheiro civil assessor

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes, proferido em 15 de Junho de 2000, foram nomeados para o
cargo de engenheiro assessor, Luís Queirós de Gouveia Pinto Leite,
Mário Adrião Almeida de Morais Marques, Francisco José dos Santos
Teixeira, Casimiro José Couto da Rocha e Fernando Cruz de Sousa,
classificados, respectivamente, em 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º lugares, no
concurso supra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

15 de Junho de 2000. � O Vereador, por delegação de poderes,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-028 920

Aviso n.º 51/00

Concurso interno de acesso para um lugar
de engenheiro civil principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes, proferido em 12 de Junho de 2000, foi nomeado para o cargo
de engenheiro civil principal, Mário Armando Martins Duarte, único
candidato classificado no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

15 de Junho de 2000. � O Vereador, por delegação de poderes,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-028 919

Aviso n.º 58/00

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de engenheiro técnico mecânico especialista principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes, proferido em 15 de Junho de 2000, foi nomeado para o cargo
de engenheiro técnico mecânico especialista principal Serafim
Francisco da Silva Heitor, único candidato classificado no concurso
supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

15 de Junho de 2000. � O Vereador, por delegação de poderes,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-028 918

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANENA

Edital

Brasão, bandeira e selo

José Eduardo Salgueiro Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de
Alcanena, concelho de Alcanena, distrito de Santarém:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Alcanena, tendo em conta o parecer da Co-
missão de Heráldica dos Arqueólogos Portugueses, de 7 de Junho de
2000, e que foi aprovada sob proposta desta Junta de Freguesia de
Alcanena, na sessão ordinária da Assembleia de freguesia, de 19 de
Abril de 2000.

 Brasão � escudo de negro, crescente de prata entre duas maças
de curtimenta, de ouro, postas em pala, tudo alinhado em faixa;
em chefe, duas chaves uma de ouro e outra de prata, passadas
em aspa, com os palhetões para cima e atadas de ouro; em

ponta, três burelas ondadas de prata, azul e prata. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «FREGUESIA DE ALCANENA».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e negro. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Alcanena».

29 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, José Eduardo
Salgueiro Rodrigues. 10-1-99 170

JUNTA DE FREGUESIA
DE GÂMBIA � PONTES � ALTO DA GUERRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de cantoneiro de limpeza

1 � Para os efeitos constantes do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por deliberação do
executivo desta Junta, em sua reunião ordinária realizada em 4 de
Janeiro de 2000, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares
de cantoneiro de limpeza, pertencente ao quadro de pessoal da Junta
de Freguesia de Gâmbia � Pontes � Alto da Guerra.

2 � O concurso é de ingresso e válido para as vagas postas a
concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � A remuneração base é actualmente de 85 900$, correspon-
dente ao escalão 1 e índice 147 da respectiva categoria, estipulado
no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que
adaptou à administração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e alteração introduzida pelo artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

4 � Local de trabalho � edifício da Junta de Freguesia.
5 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 247/87, de 17 de

Junho, 204/98, de 11 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 238/99, de 25 de Junho, e 70-A/2000, de
5 de Maio.

6 � Conteúdo funcional � inerentes à respectiva categoria.
7 � Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requi-

sitos:

a) Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os previstos no n.º 1 do artigo 38.º do
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

8 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, consistirá em entrevista pro-
fissional de selecção e avaliação curricular.

9 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 valo-
res.

O ordenamento final dos candidatos ao concurso resultará da
aplicação dos métodos de selecção, que será efectuado pela aplicação
da seguinte fórmula:

EPS + 2(AC)
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

9.1 � A avaliação curricular será feita de acordo com o artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cujos critérios de apreciação e
ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 20 valores:

a) HAB � habilitação académica de base;
b) FP � formação profissional;
c) EP � experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, que terá por fim ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais dos candidatos, cujo critério de apreciação e
ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 20 valores:

a) CP = conhecimentos profissionais;
b) I/M = interesse/motivação;
c) S = sociabilidade.
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A classificação da entrevista profissional de selecção será obtida
através da seguinte fórmula:

CP + I/M + S
EPS = ������

3

10 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

11 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia, podendo ser
entregues pessoalmente na Secção de Atendimento ao Público, ou
enviado pelo correio, com aviso de recepção, para a Junta de Fregue-
sia de Gâmbia � Pontes � Alto da Guerra, Rua da Junta, EN 10,
Pontes, 2910-312 Setúbal, dentro do prazo fixado, e nele deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e número de
telefone, se possuir);

b) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-
rência ao número, data e página do Diário da República
onde foi publicado o aviso de abertura do concurso;

c) Quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração se devidamente comprovados.

12 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos, por fotocópia simples, sob pena de ex-
clusão:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, dactilografado.

13 � Os candidatos que se encontrem a exercer funções nesta Junta
de Freguesia ficam dispensados da apresentação do documento indicado
no número anterior, desde que constem dos respectivos processos
individuais,

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei penal.

16 � As listas de admissão e de classificação serão remetidas aos
candidatos, através de ofício registado, sendo também afixadas na
Secretaria da Junta de Freguesia, para os efeitos dos artigos 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição e composição do júri:

Presidente � Luís Alberto Miranda Custódio, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

José Inácio Correia Belchior, tesoureiro da Junta de Fregue-
sia;

Maria Manuela Lage Mendes, funcionária da Junta de
Freguesia, com a categoria de assistente administrativo
especialista.

1 de Junho de 2000. � O Presidente da Junta, Luís Alberto Miranda
Custódio. 10-1-99 172

JUNTA DE FREGUESIA DE SILVARES � LOUSADA

Edital

Brasão, bandeira e selo em branco

António José de Castro Couto dos Reis, presidente da Junta de Fre-
guesia de Silvares, do concelho de Lousada:

Torna-se pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Silvares, Lousada, tendo em conta o parecer da
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses,
de 28 de Fevereiro de 2000, que foi aprovado, sob proposta da Junta
de Freguesia, na sessão ordinária n.º 9 da assembleia de freguesia, em
28 de Abril de 2000.

Brasão � escudo de ouro, balança de vermelho sustentada por
uma espada com lâmina flamejante de azul e punho de ne-

gro, tudo realçado de prata; em orla, ramo de silva, de ver-
de, frutado de púrpura. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «SILVARES �
LOUSADA».

Bandeira � verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e lança
de ouro.

Selo branco � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Fre-
guesia de Silvares � Lousada».

9 de Maio de 2000. � O Presidente da Junta, António José de
Castro Couto dos Reis. 10-1-99 174

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
duas vagas de encarregado (uma vaga para o sector de
construção civil e uma vaga para o sector de conserva-
ção de esgotos).

Nomeações

Torna-se público que pelo meu Despacho n.º 80/CA/2000, de 27 de
Junho, foram nomeados definitivamente (nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro),
no lugar de encarregado, os funcionários Manuel João Santana Dias
(para o sector de construção civil) e Leopoldo Nascimento Cardoso
(para o sector de Conservação de Esgotos), na sequência de concurso
interno de acesso geral.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

27 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Henrique Rosa Carreiras. 03-1-30 553

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra, em sua reunião de 2 de Maio de 2000, deliberou nomear em
regime de substituição o técnico superior de 1.ª classe, Luiz Arthur
Wood Faulhaber, chefe de divisão de serviços de equipamento destes
serviços, nos termos do n.º 5, do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, e artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
com início em 22 de Maio de 2000.

2 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Augusto Soares Machado. 5-1-29 932

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico superior de sociologia (estagiário)

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/98, de 25 de Junho, faz-se público que o presidente do Con-
selho de Administração destes serviços municipalizados, autorizou por
despacho de 22 de Maio de 2000, a abertura de concurso externo de
ingresso para um lugar de técnico superior (estagiário), área de
sociologia, do quadro de pessoal destes serviço municipalizados, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente
aviso de abertura no Diário da República.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento das vagas indicadas e para as que vierem a ser necessárias
preencher no prazo de um ano, contado a partir da data de publica-
ção da lista de classificação final.
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3 � Constituem requisitos de admissão ao concurso, os definidos
no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3.1 � Requisitos gerais de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatórios;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

3.2 � Requisitos especiais de admissão � os constantes da
alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, nomeadamente a posse de licenciatura em
sociologia.

4 � Remunerações e condições de trabalho � vencimento corres-
pondente ao escalão da categoria de estagiário, durante o período
probatório, índice 310 previsto no anexo II, do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro. Os estagiários aprovados com classificação
igual ou superior a Bom (14 valores) que venham a ser providos a
título definitivo na carreira de ingresso (2.ª classe) vencerão pelo
índice 400, 1.º escalão.

As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes para a
administração local.

5 � Local de trabalho � área de influência dos serviços
municipalizados de Santarém.

6 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I, do Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Requerimento de admissão � a apresentação ao concurso é
feita mediante requerimento dirigido ao presidente do conselho de
administração, Praça Visconde Serra do Pilar, 2000-093 Santarém, a
enviar pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pessoalmen-
te na Secção de Pessoal destes Serviços Municipalizados. Devem
constar do requerimento os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu, estado civil, residência,
telefone/telemóvel);

b) Habilitações literárias legalmente exigidas para o desempe-
nho das funções;

c) Referência ao aviso do concurso, citando o número e data
do Diário da República onde vem publicado;

d) Outros elementos que considere constituírem preferência
legal.

8 � O requerimento deve ser acompanhado de curriculum vitae
datado e assinado, fotocópia do bilhete de identidade, documento
comprovativo das habilitações literárias e documentos comprovati-
vos do mencionado no n.º 3, do presente aviso.

8.1 � A apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos gerais de admissão definidos nas alíneas a), b), c), d), e), e f) do
n.º 3.1, do presente aviso, será dispensada se os candidatos declara-
rem, no respectivo requerimento, sob compromisso de honra, e em
alíneas separadas, a situação em que se encontram relativamente a
cada um deles.

9 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos ge-
rais e específicos, com carácter eliminatório, avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova escrita será pontuada de 0 a 20 valores, com dura-
ção máxima de 2 horas e terá um factor de ponderação de 2,5 valo-
res e versará sobre as seguintes matérias:

Constituição, funcionamento e atribuições das autarquias:

Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro � estabelece o quadro
assim como o regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias.

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � estabelece o quadro
de transferências de atribuições e competências para as
autarquias locais.

Gestão de pessoal:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � regime de féri-
as, faltas e licenças.

Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto � primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto � horários de
trabalho.

Código do procedimento administrativo:

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Estatuto disciplinar:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � estabelece os
princípios do Estatuto Disciplinar dos Funcionários da
Administração Central, Regional e Local.

Regime Jurídico de Constituição, Modificação e Extinção da
Relação Jurídica de Emprego na Administração Pública:

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho � altera o

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

Modernização administrativa:

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.

Estatuto remuneratório:

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

9.2 � A avaliação curricular será classificada de 0 a 20 valores, e
será cotada tendo em atenção os seguintes itens: habilitações literári-
as, formação profissional e experiência profissional com relevo para
o desempenho de funções afins à administração pública.

9.3 � A entrevista profissional de selecção, terá uma duração
aproximada de 15 minutos sendo igualmente cotada de 0 a 20 valo-
res, e tenderá avaliar numa relação interpessoal e de forma objecti-
va e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos.

10 � A classificação final será o resultado da média aritmética
obtida pela seguinte fórmula:

2PC. + 1,5AC. + 1,5EPS
CF = ����������

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos bem como a
lista de classificação final serão afixadas no edifício sede destes
Serviços, nos termos dos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

12 � Estágio � terá a duração de um ano, ao qual serão aplicadas
as regras estabelecidas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

13 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr. Joaquim Adriano Botas Castanho, presidente
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

Diamantino Cordeiro Duarte, vogal do conselho de admi-
nistração.

Dr.ª Filomena Maria Henriques Pereira, directora do Depar-
tamento Administrativo.

Vogais suplentes:

Adelina Maria Caldas Veloso Barros, directora do Departa-
mento Financeiro.

Engenheiro Jorge Manuel da Silva Simões, director do
Departamento de Águas.

Nas faltas e impedimentos o presidente do júri do concurso será
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

15 de Junho de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Adriano Botas Castanho. 10-1-99 171
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RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 114, de
17 de Maio de 2000, a p. 10 526, foi publicado com inexactidão o
aviso da Câmara Municipal de Loulé registado sob o n.º 10-1-97 452.
Assim, onde se lê: «2.º vogal efectivo � Dr.ª Ana Paula Neto
Ferreira» deve ler-se: «2.º vogal suplente � Dr.ª Ana Paula Neto
Ferreira». 19-1-5095

Rectificação. � No 2.º suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 131, de 6 de Junho de 2000, a p. 12 214-(126), foi
publicado com inexactidão o aviso n.º 12/2000 dos Serviços Muni-

cipalizados da Câmara Municipal de Faro. Assim, no n.º 9.2, alínea a),
onde se lê «Habilitação académica de base, onde se pondera a
titularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida, sendo que:

Habilitações de grau superior à genericamente estabelecida para
ingresso na carreira � 20 valores;»

deve ler-se: «Habilitação académica de base, onde se pondera a titu-
laridade de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida, sendo que:

Habilitações de grau idêntico à genericamente estabelecida para
ingresso na carreira � 18 valores;

Habilitações de grau superior à genericamente estabelecida para
ingresso na carreira � 20 valores;». 19-1-5097



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 160 � 13 de Julho de 2000 14 937

3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CPCis � COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,
INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Sede: Rua de Costa Cabral, 575, Porto

Capital social: 295 000 000$

Matriculada na 1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o n.º 36 525.

Pessoa colectiva n.º 501267255.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, designadamente dos artigos 118.º
e seguintes e 246.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais,
convoca-se a assembleia geral da CPCis � Companhia Portuguesa
de Computadores, Informática e Sistemas, L.da, para uma reunião
que terá lugar no próximo dia 18 de Agosto de 2000, pelas 10 ho-
ras, na respectiva sede social, para deliberar sobre os assuntos cons-
tantes da seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o projecto de cisão simples da CPCis �
Companhia Portuguesa de Computadores, Informática e
Sistemas, L.da, nos termos do artigo 118.º, n.º 1, alínea a),
do Código das Sociedades Comerciais;

2) Deliberar acerca da redução do capital social da CPCis �
Companhia Portuguesa de Computadores, Informática e
Sistemas, L.da, resultante da cisão simples referida no pon-
to anterior;

3) Aprovar a transformação da CPCis � Companhia Por-
tuguesa de Computadores, Informática e Sistemas, L.da, em
sociedade anónima;

4) Aprovar a situação patrimonial da sociedade nos termos e
para os efeitos do disposto nos artigos 132.º, n.os 1 e 2 e
134.º do Código das Sociedades Comerciais;

5) Aprovar o contrato pelo qual a sociedade passará a reger-
-se em consequência da transformação.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis,
nomeadamente dos artigos 100.º, n.os 2 e 4, e 101.º do Código das
Sociedades Comerciais, aplicáveis ex vi do artigo 120.º do mesmo
Código, informa-se que no dia 3 de Abril de 2000 foi efectuado o
registo comercial do projecto de cisão acima referido, encontrando-
-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição na sede
desta sociedade.

Mais se informa, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 101.º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável ex vi do
artigo 132.º, n.º 3, do citado Código, que os documentos respeitantes
à transformação da sociedade se encontram igualmente à disposição
na sede da sociedade.

30 de Junho de 2000. � Pela Gerência, (Assinatura ilegível.)
01-2-15 854

RESIGON � COMPANHIA AGRÍCOLA E GESTÃO, S. A.

Sede: Pinheiros, apartado 2910, 2401-902 Leiria

Capital social: 30 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 4286/930917.

Contribuinte n.º 503066052.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade, a ter lugar no dia 16 de
Agosto de 2000, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre a transformação da sociedade RESPOL �
Resinas Sintéticas, L.da, em sociedade anónima e aumento
de capital;

2.º Nomeação dos corpos sociais para o triénio de 2000-2002.

Podem participar na assembleia geral os accionistas detentores de
acções em número não inferior a 100 que demonstrem ser titulares
através de depósito dos títulos na sede social ou em qualquer estabe-
lecimento de crédito até cinco dias antes da realização da referida
assembleia. A cada 100 acções corresponderá um voto.

4 de Julho de 2000. � A Presidente da Assembleia Geral, Ana
Paula Oliveira de Sousa. 4-2-14 930

J. B. FERNANDES, SGPS, S. A.

Sede: Calçada de São Francisco, 6, Lisboa

Capital social: 3 075 342 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9214.

Pessoa colectiva n.º 504764489.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, designadamente dos artigos 100.º
e seguintes e 373.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais,
convoca-se a assembleia geral da J. B. Fernandes, SGPS, S. A., para
uma reunião extraordinária, que terá lugar no próximo dia 17 de
Agosto de 2000, pelas 11 horas, na respectiva sede social, para
deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

§ único. Deliberar sobre o projecto de cisão-fusão por incor-
poração de património a destacar da sociedade J. B. Fer-
nandes � Imobiliária, S. A., com sede na Avenida do Mare-
chal Gomes da Costa, 3, em Lisboa, redução de capital social
da J. B. Fernandes � Imobiliária, S. A., para 1 865 000 000$
e aumento de capital da J. B. Fernandes, SGPS, S. A., para
4 275 342 000$, nos termos da alínea c) do artigo 118.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis,
nomeadamente dos n.os 2 e 4 dos artigos 100.º e 101.º do Código
das Sociedades Comerciais, informa-se que no dia 26 de Maio de 2000
foi efectuado o registo do referido projecto de cisão-fusão na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, encontrando-se aquele
projecto e a documentação anexa à disposição na sede desta socie-
dade.

Podem participar na assembleia geral todos os accionistas possui-
dores de, pelo menos, 100 acções.

A prova de detenção das acções será feita através de uma das
seguintes formas:

Caso as acções sejam tituladas ou inscritas em contas de valo-
res mobiliários escriturais, pela entrega, até 10 dias antes da
data designada para a assembleia geral, de declaração emitida
e autenticada por intermédio financeiro comprovativa de que
as acções se encontram depositadas junto dele, ou ainda, em
alternativa;

Caso as acções sejam ao portador, através de declaração
comprovativa do depósito, assinada pelo presidente da mesa
da assembleia geral, caso façam o respectivo depósito das
acções nos cofres da sociedade, com a antecedência mínima
de 10 dias em relação à data da assembleia geral, ou ainda,
em alternativa;

Caso as acções estejam sujeitas ao regime de depósito, as mes-
mas estejam registadas no respectivo livro no 10.º dia ante-
rior à data da assembleia geral.

Cada 100 acções correspondem a um voto.
Os accionistas que não possuírem pelo menos 100 acções pode-

rão agrupar-se de forma a completar esse mínimo, devendo, nesse
caso, fazer-se representar por um accionista, cujo nome deverá ser
indicado com três dias úteis de antecedência em relação ao dia indi-
cado para a reunião. Para que o agrupamento possa ter lugar, as
acções deverão ser detidas pelos accionistas pelo menos desde o 10.º
dia anterior ao da reunião da assembleia geral.

Os accionistas podem fazer-se representar por um membro do
conselho de administração, o cônjuge, um ascendente, um descen-
dente ou por outro accionista com direito de voto.

26 de Junho de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José de São Pedro Celestino. 10-2-117 774
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J. B. FERNANDES � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida do Marechal Gomes da Costa, 3, Lisboa

Capital social: 3 065 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 67 532.

Pessoa colectiva n.º 501921192.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, designadamente dos artigos 100.º
e seguintes e 373.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais,
convoca-se a assembleia geral da J. B. Fernandes � Imobiliária, S. A.,
para uma reunião extraordinária, que terá lugar no próximo dia 17
de Agosto de 2000, pelas 10 horas, na respectiva sede social, para
deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

§ único. Deliberar sobre o projecto de cisão-fusão por incor-
poração de património a destacar da sociedade J. B. Fernandes,
SGPS, S. A., com sede na Calçada de São Francisco, 6, em
Lisboa, nos termos da alínea c) do artigo 118.º do Código
das Sociedades Comerciais, com redução do capital social para
1 865 000 000$ e aumento de capital da J. B. Fernandes,
SGPS, S. A., para 4 275 342 000$.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis,
nomeadamente dos n.os 2 e 4 dos artigos 100.º e 101.º do Código
das Sociedades Comerciais, informa-se que no dia 26 de Maio de 2000
foi efectuado o registo do referido projecto de cisão-fusão na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, encontrando-se aquele
projecto e a documentação anexa à disposição na sede desta socie-
dade.

Podem participar na assembleia geral todos os accionistas possui-
dores de, pelo menos, 100 acções.

A prova de detenção das acções será feita através de uma das
seguintes formas:

Caso as acções sejam nominativas, desde que até 10 dias antes
da data designada para a reunião da assembleia geral as te-
nham averbadas como propriedade sua;

Caso as acções sejam ao portador, desde que estejam registadas
em seu nome, depositadas na sociedade ou num estabele-
cimento de crédito português, devendo dar conhecimento à
sociedade desse depósito até 10 dias antes da reunião da
assembleia geral.

Cada 100 acções correspondem a um voto.
Os accionistas que não possuírem pelo menos 100 acções pode-

rão agrupar-se de forma a completar esse mínimo, devendo, nesse
caso, fazer-se representar por um accionista, cujo nome deverá ser
indicado com três dias úteis de antecedência em relação ao dia indi-
cado para a reunião. Para que o agrupamento possa ter lugar, as
acções dos accionistas que se agruparem deverão, até dez dias antes
da data designada para a assembleia geral, estar averbadas como pro-
priedade sua, quando nominativas, ou, quando ao portador, registadas
em seu nome, depositadas na sociedade ou num estabelecimento de
crédito português, dando os accionistas conhecimento desse depósi-
to à sociedade até 10 dias antes da reunião.

Os accionistas podem fazer-se representar por um membro do
conselho de administração, o cônjuge, um ascendente, um descen-
dente ou por outro accionista com direito de voto.

26 de Junho de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Ricardo Nunes Florêncio. 10-2-117 777

AVISOS

CPCis � COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,
INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Sede: Rua de Costa Cabral, 575, Porto

Capital social: 295 000 000$

Matriculada na 1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o n.º 36 525.

Pessoa colectiva n.º 501267255.

Anúncio
Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido registado o projecto

de cisão simples da CPCis � Companhia Portuguesa de Computa-
dores, Informática e Sistemas, L.da, cabendo-lhe a inscrição n.º 23,
correspondente à apresentação n.º 49/991230, da matrícula
n.º 36 525 da 1.ª Conservatória do Registo Comercial do Porto, en-
contrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
dos sócios e credores da CPCis � Companhia Portuguesa de Com-
putadores, Informática e Sistemas, L.da, na sede da sociedade, a par-
tir da presente data e até à data da assembleia geral para aprovação
do mencionado projecto de cisão, a qual foi convocada para o pró-
ximo dia 18 de Agosto de 2000, pelas 10 horas, nos termos da
convocatória hoje publicada.

A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.) 01-2-15 855

LIMA & MOREIRA DOS SANTOS, L.DA

Sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 113,
loja 82-A, 5.º, Porto

Capital social: 200 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 36 367.

Pessoa colectiva n.º 501275835.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos arti-

gos 120.º e 100.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se
os sócios e credores da sociedade de que foi efectuada a apresenta-
ção a registo na Conservatória do Registo Comercial do Porto de
um projecto de fusão em que esta sociedade é interveniente.

O projecto de fusão e a documentação referida no artigo 101.º
daquele diploma legal ficam à disposição dos sócios e credores da
sociedade na sede social, no horário de expediente.

A reunião da assembleia geral de sócios realizar-se-á no próximo
dia 17 de Agosto de 2000, pelas 10 horas.

30 de Junho de 2000. � Pela Gerência, (Assinatura ilegível.)
06-2-050 724

MOREIRA DOS SANTOS & LIMA, L.DA

Sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 113,
loja 505-B, 5.º, Porto

Capital social: 125 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 36 366.

Pessoa colectiva n.º 501275860.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos arti-

gos 120.º e 100.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se
os sócios e credores da sociedade de que foi efectuada a apresenta-
ção a registo na Conservatória do Registo Comercial do Porto de
um projecto de fusão em que esta sociedade é interveniente.

O projecto de fusão e a documentação referida no artigo 101.º
daquele diploma legal ficam à disposição dos sócios e credores da
sociedade na sede social, no horário de expediente.

A reunião da assembleia geral de sócios realizar-se-á no próximo
dia 17 de Agosto de 2000, pelas 10 horas.

30 de Junho de 2000. � Pela Gerência, (Assinatura ilegível.)
06-2-050 725

GTM INTERNACIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida da Boavista, 1277, 1.º, sala 103, Porto

Capital social: 40 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 49 785.

Pessoa colectiva n.º 502739819.

Aviso
Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos ar-

tigos 120.º e 100.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se
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os sócios e credores da sociedade de que foi efectuada a apresenta-
ção a registo na Conservatória do Registo Comercial do Porto de
um projecto de fusão em que esta sociedade é interveniente.

O projecto de fusão e a documentação referida no artigo 101.º
daquele diploma legal ficam à disposição dos sócios e credores da
sociedade na sede social, no horário de expediente.

A reunião da assembleia geral de sócios realizar-se-á no próximo
dia 17 de Agosto de 2000, pelas 10 horas.

30 de Junho de 2000. � Pela Gerência, (Assinatura ilegível.)
06-2-050 726

J. B. FERNANDES, SGPS, S. A.

Sede: Calçada de São Francisco, 6, Lisboa

Capital social: 3 075 342 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9214.

Pessoa colectiva n.º 504764489.

Anúncio
Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido registado o projecto

de cisão parcial-fusão por incorporação de património a destacar da
sociedade J. B. Fernandes � Imobiliária, S. A., com sede na Aveni-
da do Marechal Gomes da Costa, 3, em Lisboa, com redução de ca-
pital social da J. B. Fernandes � Imobiliária, S. A., para
1 865 000 000$ e aumento de capital social da J. B. Fernandes, SGPS,
S. A., para 4 275 342 000$, cabendo-lhe a inscrição n.º 4, corres-
pondente à apresentação n.º 10/000526, da matrícula n.º 9214 da
2.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, en-
contrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
dos sócios e credores da J. B. Fernandes, SGPS, S. A., na sede da
sociedade, a partir da presente data e até à data da assembleia geral

para aprovação do projecto cisão-fusão, a qual foi convocada para
o próximo dia 17 de Agosto de 2000, pelas 11 horas, nos termos da
convocatória hoje publicada.

26 de Junho de 2000. � A administração: (Assinaturas ilegíveis.)
10-2-117 773

J. B. FERNANDES � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida do Marechal Gomes da Costa, 3, Lisboa

Capital social: 3 065 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 67 532.

Pessoa colectiva n.º 501921192.

Anúncio
Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido registado o projecto

de cisão parcial-fusão da J. B. Fernandes � Imobiliária, S. A., por
incorporação e transferência de património para a sociedade J. B.
Fernandes, SGPS, S. A., com sede na Calçada de São Francisco, 6,
em Lisboa, com redução de capital social da J. B. Fernandes � Imo-
biliária, S. A., para 1 865 000 000$ e aumento de capital social da
J. B. Fernandes, SGPS, S. A., para 4 275 342 000$, cabendo-lhe a
inscrição n.º 15, correspondente à apresentação n.º 11/000526, da
matrícula n.º 67 532 da 2.ª Secção da Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa, encontrando-se aquele projecto e a documenta-
ção anexa à disposição dos sócios e credores da J. B. Fernandes �
Imobiliária, S. A., na sede da sociedade, a partir da presente data e
até à data da assembleia geral para aprovação do projecto de fusão,
a qual foi convocada para o próximo dia 17 de Agosto de 2000,
pelas 10 horas, nos termos da convocatória hoje publicada.

26 de Junho de 2000. � A administração: (Assinaturas ilegíveis.)
10-2-117 775
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

EXTRAEQUIPA � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2480;
identificação de pessoa colectiva n.º 504711644; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/21062000.

Certifico foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 22 000 euros (equivalente
a 4 410 604$) e encontra-se dividido em quatro quotas, sendo uma
do valor nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio Eduardo
Jorge Martins de Almeida, e três do valor nominal de 1500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Jorge Bap-
tista Martins Santos, António Manuel Tavares de Brito e Carlos
Joaquim Baptista Martins dos Santos.

Está conforme.

23 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10697616

ALEMBEIRAS � SOCIEDADE DE FOMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2525;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/23062000.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe,
cujo pacto se regerá pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ALEMBEIRAS � So-
ciedade de Fomento Imobiliário, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade fica instalada no Raso de Paredes,
freguesia e concelho de Águeda.

2 � Pode a administração da sociedade deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar ou extinguir sucursais, filiais ou outra forma de representa-
ção social onde e quando lhe pareça conveniente, no País ou fora
dele.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de pro-
priedades imobiliárias e revenda das adquiridas para esse fim.
Promoção de construções urbanas. Fomento imobiliário.

2 � Pode a sociedade, mediante deliberação da administração,
tomar participações em qualquer sociedade, já constituída ou a
constituir, ainda que com objecto diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital da sociedade é de 99 000 euros e encontra-se to-
talmente subscrito, e realizado em dinheiro em 40%, e divide-se
em 990 acções do valor nominal de 100 euros cada, devendo a re-

alização dos restantes 60% operar-se, também em dinheiro, no pra-
zo de 12 meses a contar de hoje.

2 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e múltiplos de 1000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções deverão ser assina-
dos pelo administrador ou por mandatário por ele designado para
tal fim.

4 � Fica desde já a administração autorizada a elevar o capi-
tal social até ao dobro, por uma ou mais vezes.

5 � É livre a transmissão de acções entre os accionistas; mas
a alienação a terceiros fica sujeita ao direito de preferência pe-
los demais accionistas.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 5.º

A gestão da sociedade compete a um administrador, accionis-
ta ou não, a eleger trienalmente pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Ao administrador compete a orientação e coordenação dos in-
teresses gerais da sociedade, bem como assegurar a gestão dos
seus negócios, nomeadamente:

a) Praticar os actos necessários à prossecução do seu objecto
social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, propor e seguir acções, podendo confessar, desistir,
transigir ou comprometer-se com árbitros;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos
ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos do respectivo instrumento de mandato.

ARTIGO 8.º

A responsabilidade do administrador será ou não caucionada,
nos termos que forem deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a seu
suplente, a eleger trienalmente pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa, constituída por um
presidente e um secretário, eleitos trienalmente pela própria as-
sembleia.

ARTIGO 11.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas nos ter-
mos e com a antecedência previstos na lei, sem prejuízo do dis-
posto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A assembleia geral reunirá anualmente durante o 1.º tri-
mestre do ano, para os efeitos do disposto no artigo 376.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

1 � Têm direito a tomar parte na assembleia geral todos os
accionistas com direito a voto.

2 � A cada lote de 100 acções corresponde um voto na assem-
bleia geral.
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ARTIGO 13.º

1 � Para qualquer assembleia geral poder funcionar em primeira
convocatória deverão estar presentes ou devidamente representa-
dos accionistas que representem, pelo menos, metade do capital
social.

2 � Salvo norma imperativa ou cláusula deste contrato, as de-
liberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos expressos.

3 � Deverão ser tomadas por maioria de votos corresponden-
tes a, pelo menos, 75% do capital social as deliberações sociais
relativas a:

a) Exigências de prestações acessórias;
b) Alienação de quaisquer elementos do activo imobilizado da

sociedade, desde que o respectivo valor unitário exceda 50% do
capital social;

c) Deliberação sobre a alteração do contrato ou a fusão, cisão,
transformação e dissolução da sociedade.

CAPÍTULO V

Lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 14.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidos dos va-
lores que por lei devam destinar-se à formação ou reintegração
da reserva legal.

2 � A assembleia geral deliberará anualmente, por maioria
qualificada de 75% dos votos nela representados, sobre a percen-
tagem de lucro do exercício a ser distribuída como dividendo, sem
dependência do preceito dispositivo do artigo 294.º, n.º 1, do
Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

A dissolução da sociedade ocorrerá por deliberação dos accio-
nistas, nos termos legais, ou por ocorrência de qualquer evento
que seja considerado causa de dissolução.

ARTIGO 16.º

1 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente nos
termos da lei e das deliberações tomadas em assembleia geral.

2 � Será liquidatário o administrador em exercício à data da
deliberação de dissolução, salvo se a assembleia geral dispuser
diferentemente na deliberação de dissolução.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � É lícito à assembleia geral derrogar quaisquer normas dis-
positivas da lei.

2 � Imediatamente após a outorga do presente contrato, todos
os accionistas outorgantes reunirão em assembleia geral para:

a) Elegerem, entre si, o presidente e o secretário da mesa da
assembleia geral;

b) Elegerem o administrador único;
c) Elegerem o fiscal único e suplente.

ARTIGO 18.º

Fica desde já autorizada a administração da sociedade a prati-
car quaisquer actos do giro social e, bem assim, a efectuar o le-
vantamento do capital das entradas depositadas para pagar quais-
quer despesas de constituição e aquisição de imóveis ou de
equipamento necessário à actividade social.

Tem a sociedade como órgãos sociais, para o triénio de 2000-
-2002, os seguintes elementos:

Administrador único, Sérgio Manuel Valente de Almeida
Abrantes; fiscal único, Dr. Ângelo Manuel de Oliveira Couto,

revisor oficial de contas n.º 590; fiscal suplente, Dr. Alberto Gomes
Pereira, revisor oficial de contas n.º 5.

Está conforme.

26 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12076015

FIMEL � INDÚSTRIA DE METALURGIA
E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 500236801; data da apresen-
tação: 20062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12077526

FAMOFEX � EMPRESA DE MOLDES E FERRAMENTAS
DE EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1312;
identificação de pessoa colectiva n.º 502093617; data da apresen-
tação: 20062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12077534

FERNANDO MARQUES & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 605;
identificação de pessoa colectiva n.º 500708150; data da apresen-
tação: 20062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12077542

JOPAUTA � INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 835;
identificação de pessoa colectiva n.º 501084371; data da apresen-
tação: 20062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12077550

LITOPRINT � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1480;
identificação de pessoa colectiva n.º 502449578; data da apresen-
tação: 19062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10713956



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 160 � 13 de Julho de 2000 14 949

CONSTRUÇÕES JOSINOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760269; data da apresen-
tação: 19062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1998 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10713964

CONSTRUÇÕES JOSINOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760269; data da apresen-
tação: 19062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10713972

AGUEDASOFT � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2402;
identificação de pessoa colectiva n.º 504508300; data da apresen-
tação: 19062000.

Certifico que foi feito o registo da prestação de contas referen-
tes ao ano de 1999 e efectuado o depósito legal.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 12077763

ESPINHO

OLIVEIRA & OLIVEIRA � ARTIGOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho.

Rectificação

No suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 124, de
29 de Maio de 2000, a p. 11 516-(11), foi publicada com inexac-
tidão a denominação da sociedade em epígrafe. Assim, a deno-
minação correcta é a atrás mencionada, e não como foi publicada.

10-2-117 828

CUNHA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho.

Rectificação

No suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 126, de
31 de Maio de 2000, a p. 11 744-(29), saiu com inexactidão a pu-
blicação relativa à sociedade em epígrafe. Assim, onde se lê
«prestação de contas do exercício de 1999» deve ler-se «presta-
ção de contas do exercício de 1998». 10-2-117 829

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SÉRGIO
BOTELHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.

Rectificação

Rectifica-se o texto publicado no dia 2 de Junho de 2000 no
Diário da República, 3.ª série, n.º 128, a p. 21, relativo à Socie-

dade de Construções Sérgio Botelho & C.ª, L.da Assim, onde se lê
«matrícula n.º 388» deverá ler-se «matrícula n.º 404».

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
10-2-117 827

LEIRIA
LEIRIA

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 121, de
25 de Maio de 2000, a p. 11 234, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade Caçador & Faria � Clínica e Institutos de
Saúde, L.da. Assim, no artigo 3.º, onde se lê «comercialização de
produtos diabéticos» deve ler-se «comercialização de produtos
dietéticos». 19-1-5098

LISBOA
CASCAIS

REDE MULTIDISCIPLINAR DE PESSOAS,
REDE DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 731/
980624-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
240698.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Rede Multidisciplinar de
Pessoas, Rede de Serviços, S. A., e será regida pelo presente con-
trato de sociedade e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede em Miraflores, na Avenida do Ge-
neral Norton de Matos, 65-E, freguesia de Carnaxide, concelho
de Oeiras.

2 � Por mera deliberação do conselho de administração, pode
a sociedade deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação permanente no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços de de-
sign, publicidade, promoção, merchandisina, animação, relações
públicas, consultadoria, estratégia de marketing e de comunica-
ção em geral, comercialização de espaço e tempo publicitário,
produtos e serviços em geral.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação do conselho de
administração, tomar participações em quaisquer outras socieda-
des de responsabilidade limitada, já constituídas ou a constituir,
ainda que com objecto diferente do seu, em agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios e outras formas de agrupa-
mento não societário de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5 000 000$, encontrando-se integralmen-
te subscrito e realizado e divide-se em 5000 acções no valor no-
minal de 1000$ cada.
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ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis, e representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 e
1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou
divisão, sendo as respectivas despesas da responsabilidade dos
accionistas que o requeiram.

2 � Poderá a sociedade emitir acções escriturais, nos termos
da lei.

ARTIGO 6.º

1 � Em quaisquer aumentos de capital terão preferência os ac-
cionistas que o forem à data da deliberação respectiva, salvo se
a assembleia geral, tão-somente no que se refere a aumentos com
realização em dinheiro, deliberar diferentemente.

2 � Por deliberação do conselho de administração pode o ca-
pital social ser aumentado, uma ou mais vezes, a dinheiro, até ao
montante de 100 000 000$.

3 � Poderá ser exigido aos accionistas, ou a algum ou alguns
dos accionistas, o pagamento de prestações acessórias até ao mon-
tante máximo de 10 vezes o valor do capital social, nas condi-
ções a deliberar em assembleia geral por maioria qualificada de
100% do capital votante.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode deliberar amortizar acções nos seguin-
tes casos:

a) Em caso de interdição, inabilitação, falência, insolvência ou
entrada em liquidação de accionista;

b) Quando as acções forem objecto de penhora, arresto, arro-
lamento, apreensão ou qualquer outro procedimento judicial;

c) Em caso de divórcio de qualquer dos accionistas, quando as
acções não lhe fiquem a pertencer inteiramente;

d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização considera-se realizada pela deliberação res-

pectiva, a qual deverá ser tomada por 75% do capital votante e
produzirá efeitos desde a data da deliberação.

3 � A contrapartida da amortização será igual ao valor das ac-
ções que resultar do balanço especial elaborado para o efeito, po-
dendo o seu pagamento ser fraccionado, nos termos a deliberar
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Pode a sociedade, nos termos da lei, emitir obrigações,
convertíveis ou não, nos termos e condições que forem delibera-
dos pela assembleia geral.

2 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição
de obrigações, na proporção das acções que possuírem.

ARTIGO 9.º

Nos termos e dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade
poderá adquirir, deter e alienar acções ou obrigações próprias,
bem como realizar com elas todas as operações que julgue con-
venientes para os interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � Têm direito a tomar parte na assembleia geral todos os
accionistas com direito a voto que tenham acções averbadas ou
depositadas em seu nome até 10 dias antes da data marcada para
a reunião.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão tomar parte nas assembleias gerais.

3 � As acções dadas em caução, penhor, arrestadas, penhoradas
ou por qualquer outra forma sujeitas a depósito ou administração
judicial não conferem ao respectivo credor, depositário ou adminis-
trador o direito de assistir ou tomar parte das assembleias gerais.

4 � Os membros dos órgãos sociais, mesmo que não accio-
nistas, poderão estar presentes nas assembleias gerais e intervir
nos trabalhos, sem, contudo, terem direito a voto.

5 � A cada 100 acções corresponde um voto.
6 � Os accionistas sem direito a voto poderão agrupar-se de

forma a completarem o número exigido e fazerem-se representar
por um deles.

7 � As acções próprias da sociedade não terão direito a voto
nem contarão para o quórum.

ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas com direito a voto apenas se poderão fa-
zer representar pelos membros do conselho de administração, pelo
seu cônjuge, ascendente ou descendente ou por outro accionista.

2 � Os accionistas pessoas colectivas devem comunicar o
nome do seu representante.

3 � Como instrumento de representação basta uma carta, com
assinatura, dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, a
qual poderá ser entregue até à hora marcada para o início da reu-
nião.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa, constituída por um
presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos trienalmente
pela própria assembleia, podendo ser reeleitos por uma ou mais
vezes.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas sempre que a lei
o determine ou quando tal for requerido pelo conselho de admi-
nistração, pelo conselho fiscal ou por accionistas que represen-
tem, pelo menos, 5% do capital social.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de anún-
cios publicados com a antecedência mínima de um mês.

3 � As assembleias gerais poderão funcionar, em primeira con-
vocatória, quando estejam presentes ou devidamente representa-
dos accionistas que representem a maioria absoluta do capital
social.

4 � As assembleias gerais convocadas para deliberar acer-
ca do aumento, redução e reintegração do capital social, limi-
tação ou supressão do direito de preferência dos accionistas,
emissão de obrigações, ou acerca das matérias constantes do
n.º 2 do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais, ou
qualquer outro assunto para o qual o contrato de sociedade
exija maioria qualificada, só poderão funcionar em primeira
convocatória se se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados accionistas que representem, pelo menos, três quartas
partes do capital social.

5 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por
maioria dos votos emitidos, salvo disposição da lei ou do con-
trato de sociedade.

2 � As deliberações previstas no n.º 4 do artigo 13.º, supra, de-
verão ser sempre aprovadas por maioria de três quartos do capi-
tal social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � A gestão dos negócios sociais compete ao conselho de ad-
ministração, composto por um número ímpar de membros não ex-
cedente a cinco, accionistas ou não, eleitos trienalmente pela as-
sembleia geral, que previamente fixará o número a eleger, podendo
os mesmos ser reeleitos.

2 � Poderá a assembleia geral designar um presidente e um
vice-presidente do conselho de administração serão designados
pela assembleia geral.

3 � Poderá o conselho de administração escolher de entre os
seus membros um administrador-delegado, delegando-lhe em acta
as respectivas funções.

4 � São cumuláveis as funções de presidente ou vice-presiden-
te do conselho de administração e de administrador-delegado.

5 � Quaisquer vagas que se verificarem no conselho de admi-
nistração poderão ser preenchidas por cooptação, devendo esse
preenchimento ser submetido à ratificação da primeira assembleia
geral.
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ARTIGO 16.º

Os administradores serão ou não remunerados e a sua responsabi-
lidade será ou não caucionada, conforme o deliberar a assembleia
geral que os eleger.

ARTIGO 17.º

1 � Além das atribuições gerais derivadas da lei e deste contrato,
compete ao conselho de administração:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e pas-
sivamente, podendo confessar, desistir, transigir ou comprometer-
-se em árbitro;

b) Constituir mandatários para a prática de actos ou categori-
as de actos determinados;

c) Adquirir participações em sociedades constituídas ou a cons-
tituir, nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 2, do contrato de
sociedade;

d) Designar pessoas para representar a sociedade no exercício
dos cargos sociais em empresas associadas.

2 � A alienação ou oneração de bens imobiliários e a celebra-
ção de contratos de mútuo de valor superior a três vezes o valor
do capital social dependem de prévia deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 18.º

1 � O presidente do conselho de administração representa a
sociedade e compete-lhe especialmente convocar as reuniões do
conselho e dirigir os trabalhos, dispondo de voto de qualidade nas
respectivas deliberações.

2 � Compete ao administrador-delegado, se o houver, exercer
todos os poderes que lhe tenham sido especificamente delegados
em acta do conselho de administração, dentro dos limites e con-
dições impostas.

3 � Compete ao vice-presidente do conselho de administração
exercer as competências do respectivo presidente nas suas falhas
ou impedimentos.

ARTIGO 19.º

A sociedade fica representada e vincula-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, nos termos da

respectiva delegação de poderes;
c) Pela assinatura conjunta de um administrador e um manda-

tário, nos termos do respectivo instrumento de mandato;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários constituídos, nos

precisos termos dos respectivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reunirá trimestralmente e
sempre que for convocado pelo presidente ou por outros dois ad-
ministradores.

2 � A convocatória será feita por escrito ou por simples co-
municação verbal.

3 � As reuniões serão efectuadas na sede social ou em qual-
quer outro local, quando os interesses da sociedade o exijam.

4 � As deliberações do conselho serão sempre tomadas por
maioria simples dos membros que o compõem, sem prejuízo do
voto de qualidade do seu presidente.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida
ao presidente, a qual será válida apenas para a reunião especifi-
cada.

6 � Fica permitido o voto por correspondência, mas não po-
derá fazer uso desta faculdade mais de um administrador.

7 � O conselho pode deliberar por escrito, independentemen-
te de reunião formal, desde que as deliberações sejam tomadas
por voto unânime de todos os membros que o compõem.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � O conselho fiscal será composto, nos termos da lei, por
três membros efectivos e um suplente, accionistas ou não, elei-
tos trienalmente pela assembleia geral, podendo ser reeleitos.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho
fiscal designará o respectivo presidente.

3 � A assembleia geral poderá optar pelo sistema de fiscal único,
nos termos da lei.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho fiscal tem as atribuições que lhe são cometidas
por lei e reúne pelo menos uma vez em cada trimestre e sempre que
for convocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros
ou pelo conselho de administração.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos
membros que o compõem, devendo os membros que dela discor-
darem fazer exarar em acta os motivos da discordância.

SECÇÃO IV

Disposições comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 23.º

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais, quan-
do as houver, serão fixadas anualmente pela assembleia geral, ou
por uma comissão de vencimentos composta por três accionistas
eleitos trienalmente pela assembleia geral, a qual designará o res-
pectivo presidente, que terá voto de qualidade.

2 � A remuneração do revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas será fixada nos respectivos con-
tratos, a efectuar pelo conselho de administração.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, expressamente
convocada para esse efeito, por maioria representativa de três
quartos do capital social.

2 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente,
nos termos da lei e das deliberações tomadas em assembleia ge-
ral.

3 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data
da deliberação de dissolução, salvo se a assembleia geral dispu-
ser diversamente na deliberação de dissolução.

CAPÍTULO V

Lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 25.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço terão a apli-
cação que a assembleia geral determinar, deduzidos dos valores
que por lei devam destinar-se à formação ou reintegração da re-
serva legal.

2 � A assembleia geral ponderará, em cada ano social, a con-
veniência e a oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou
diminuídas outras reservas.

3 � A assembleia geral deliberará anualmente, por maioria
simples, sobre a percentagem do lucro do exercício a ser distri-
buída como dividendo, sem dependência do preceito dispositivo
do artigo 294.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Pode a assembleia geral deliberar a derrogação de quaisquer
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Órgãos sociais nomeados para o triénio de 1998-2000:
Conselho de administração: presidente, João Paulo Moreira

Cardoso Sequeira, casado, residente na Rua de Alcolena, 5, Lis-
boa; vice-presidente, Carlos Costa Almeida Coelho, casado, re-
sidente na Rua do Limoeiro, 3, 2.º, Lisboa; vogais: Victor Bento
de Moura Vicente, solteiro, maior, residente na Calçada do Cas-
cão, 15, 1.º, direito, Lisboa; Artur José Esteves Ferreira, soltei-
ro, maior, residente no Rio da Bica, 1, em Sintra, e Paulo Ale-
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xandre Rocha Pinto, casado, residente na Rua de Alfredo da Silva,
32, 6.º, Barreiro.

Fiscal único: Freire, Lourenço e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada pelo sócio Carlos Manuel Pereira
Freire, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de São
João de Brito, 2, Linda-a-Velha; suplente, João Luís Falua Costa da
Silva, revisor oficial de contas, casado, residente na Quinta da Piedade,
lote 72, 4.º, C, Póvoa de Santa Iria.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Concei-
ção Ferreira Marques. 05915813

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VARELA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430/000601; identificação de pessoa colectiva n.º 504983229;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/000601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Varela & Marques, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Domingos Sequeira,
66, 2.º, direito, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede soci-
al ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em comércio de materiais de cons-
trução, ferragens e canalização, bem como de material de elec-
tricidade e electrónica, nomeadamente componentes electrónicos,
electrodomésticos, telecomunicações e informática, aluguer, arren-
damento e subarrendamento de espaços.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
pertencentes uma ao sócio António Varela Ramos e outra ao só-
cio Nelson dos Santos Marques Varela Ramos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a es-
tranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo o direi-
to de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios, Nelson dos Santos Marques Varela Ra-
mos e António Varela Ramos, que desde já ficam designados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de dois
gerentes, ou a assinatura de um gerente com a de um procura-
dor, ou a assinatura de dois procuradores, estes mandatados para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não pres-
crever forma diferente, por cartas registadas com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar
qualquer quota nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;

d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições a fixar em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11477628

FRIOCARGAS � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE TRANSPORTES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 028/000322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503801372; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/
000427.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 5.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade passa a adoptar a firma WILIVET � Sociedade
Europeia de Transportes Especiais, L.da, e tem a sua sede na Cal-
çada da Cruz de Pedra, lote M, letra B, em Lisboa, freguesia de
São João.

5.º

A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos com a assinatura de um gerente, sócio
ou não sócio da sociedade, com poderes especiais para tal
efeito, inclusivamente para actos concretos, quando se trate
de actos que envolvam disposições e ou alienação de
património.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12552577

SINERSOM � PRODUÇÃO DE PROGRAMAS
RADIOFÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 330/000427; identificação de pessoa colectiva
n.º 504833251; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000427.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Tipo social, firma, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Tipo social e firma

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quo-
tas.

2 � A sociedade adopta a firma SINERSOM � Produção de
Programas Radiofónicos, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
2 � A sociedade dará início às suas actividades na data de ou-

torga da escritura pública de constituição, sem prejuízo do dis-
posto na lei acerca dos actos e contratos celebrados em nome da
sociedade antes da sua inscrição no registo comercial.
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ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade terá a sua sede na Rua de José Estêvão, 87,
freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe.

3 � A criação e encerramento de sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, tanto no territó-
rio nacional como no estrangeiro, poderá ser determinada por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a produção de som e programas
radiofónicos.

ARTIGO 5.º

Participações da sociedade

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações suplementares
e cessão de quotas

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmen-
te subscrito e realizado.

2 � O capital social corresponde à soma das seguintes quo-
tas:

a) Uma com o valor nominal de 2450 euros, pertencente à só-
cia R. Cidade � Produções Audiovisuais, S. A.;

b) Outra com o valor nominal de 2450 euros, pertencente à só-
cia Rádio Comercial, S. A.;

c) Outra com o valor nominal de 100 euros, pertencente ao só-
cio Miguel Maria de Sá Pais do Amaral.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 10 000 euros, na proporção do valor das
quotas de que são titulares.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão total ou parcial de quotas carece de consentimen-
to expresso da sociedade.

2 � Os sócios gozam do direito de preferência sobre a cessão,
total ou parcial, de quotas a terceiros.

3 � Caso vários sócios concorram no exercício do direito de
preferência, a quota em causa será dividida, cabendo a cada só-
cio uma parte proporcional à respectiva quota, sem prejuízo do
disposto na lei a respeito do valor nominal mínimo das quotas.

4 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comuni-
car tal intenção aos sócios e à sociedade, indicando as condições
em que propõe efectuar a cessão, nomeadamente sujeito activo,
respectivo prazo e condições de pagamento, por carta registada
com aviso recepção.

5 � O exercício do direito de preferência tem que ser comu-
nicado ao sócio cedente por meio de carta registada com aviso
de recepção, no prazo máximo de 30 dias após a data da comu-
nicação prevista no número anterior.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quo-
tas de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sem-

pre que venha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir men-
cionados:

a) Dissolução ou falência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito

a procedimento judicial, administrativo, executivo, e estiver para
se proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação
ou venda judicial, desde que essa diligência se mantenha por
período não inferior a 30 dias a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto
social;

d) Por acordo das partes.
2 � A contrapartida da amortização será correspondente ao va-

lor nominal da quota, acrescido das reservas existentes no últi-
mo balanço aprovado antes do evento que deu lugar à amortiza-
ção, e será acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores
de qualquer conta do sócio.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização será frac-
cionado em seis prestações, a efectuar dentro de 12 meses após
a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 10.º

Divisão de quotas

A divisão de quotas não depende do consentimento da socie-
dade.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral será convocada por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou
estabeleça prazo mais longo, a assembleia geral será convocada
por meio de carta registada, expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias por
quem entenderem, devendo a representação ser acreditada por
meio de uma simples carta dirigida à assembleia geral da socie-
dade.

ARTIGO 12.º

Deliberações dos sócios

Estarão sujeitas a deliberação dos sócios, além de outras que
a lei indicar, as seguintes matérias:

a) A chamada e a restituição de prestações suplementares;
b) A nomeação e destituição de gerentes;
c) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercí-

cio, a atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos:
d) A exoneração de responsabilidade dos gerentes:
e) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes ou

sócios e, bem assim, a desistência e transacção nessas acções;
f) A alteração do contrato de sociedade;
g) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade;
h) A alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a ali-

enação, a oneração e a locação de estabelecimento;
i) A subscrição ou aquisição de participações noutras socieda-

des e a sua alienação ou oneração;
j) Na falta de disposição legal ou estatutária em contrário, as

deliberações sociais serão tomadas por maioria simples.

ARTIGO 13.º

Gerência

1 � A administração e representação da sociedade perante ter-
ceiros, em juízo ou fora dele, compete a um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral de três em três anos, sendo permiti-
da a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Os gerentes são ou não remunerados, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois gerentes;
b) Pela intervenção de um gerente, de acordo com os poderes

que lhe tenham, para o efeito, sido delegados pelos demais ge-
rentes;
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c) Pela intervenção de um ou mais mandatários, no âmbito dos
poderes que lhes sejam conferidos no respectivo mandato.

ARTIGO 14.º

Secretário da sociedade

A gerência poderá designar o secretário da sociedade, cujo
mandato, competência e poderes são os estabelecidos na lei, tendo
o respectivo mandato a duração de três anos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 15.º

Lucros

1 � Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for delibera-
da em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá proceder à distribuição aos sócios
de adiantamentos sobre os lucros no decurso do exercício, nos
termos que venham a ser definidos em assembleia geral e des-
de que tais adiantamentos se conformem com os limites esta-
belecidos na lei.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade pode ser dissolvida nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia geral que deliberar a dissolução designará

também os liquidatários e regulará o processo de liquidação e par-
tilha.

Gerentes designados em 20 de Março de 2000: Vítor Manuel
Espinheira Lemos Ribeiro, casado, residente na Avenida das For-
ças Armadas, 101, Rio Tinto, Gondomar; Fernando Manuel Mon-
teiro, casado, residente na Rua de Adelino Palma Carlos, 61, 3.º,
Leça da Palmeira, Matosinhos, e Pedro Jorge Diogo Martins Gas-
par, casado, residente na Urbanização Quinta de São João, lote
65, Milharado, Mafra.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12308994

RENTISPAÇO � URBANIZAÇÕES E INFRAESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7231/970109; identificação de pessoa colectiva
n.º 503787752; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 13/000426.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Deslocação de sede: Rua de Julieta Ferrão, 12, torre A, 11.º
piso, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de Almeida Homem.
12549690

RENTISPAÇO � URBANIZAÇÕES E INFRAESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 7231/970109; identificação de pessoa colectiva
n.º 503787752; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 41/42/000201.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Fernando Gabriel
Barroassa, por renúncia, em 16 de Janeiro de 2000, e a seguinte
designação:

Designação de gerente, em 17 de Janeiro de 2000: Sérgio Ma-
nuel Mendes Gomes, casado, residente na Rua de Elisa Sousa Pe-
droso, 12, 3.º, B, Carnaxide.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11459557

SAL � SOCIEDADE DE ENSINO LINGUÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7150/961128; inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 23/000427.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
28 de Janeiro de 2000.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12552607

XAVIERGÁS � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5459/941110; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 26/000602.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Deslocação de sede: Rua de Francisco Santos, 40, 1.º, esquer-
do, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13720759

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS ATLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 270/590113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500259615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos:

16 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 14/000426.
Cessação das funções de Karl Ernst Günter Brüggemann,

Christian Vogel, Alexander Stoeckicht, Eduíno Brito, Helmut
Walter, Manuel Costa Batista e Nuno Luciano Fernandes Cruz das
Neves, por renúncia, respectivamente em 16 de Setembro de 1999,
15 de Setembro de 1999, 16 de Setembro de 1999, 16 de Setem-
bro de 1999, 17 de Setembro de 1999, 20 de Setembro de 1999 e
21 de Setembro de 1999.

17 � Apresentação n.º 15/000426.
Designação do administrador único e membros do conselho fis-

cal, em 29 de Dezembro de 1999.
Período: triénio de 1999-2001.
Administrador único: António José Martins Margaça, casado,

residente na Rua de Pêro Alenquer, 13, Costa da Caparica, Al-
mada.

Conselho fiscal: presidente, José António Antunes da Concei-
ção Roda, casado, residente na Praceta das Flores, lote 1, 1.º,
direito, Montijo; vogais: João Carlos Santos Antunes, casado,
residente na Praceta de Manuela Ferreira Geraldes, lote 9, 1.º,
esquerdo, Montijo, e A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida
de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa; suplente, Alexandre Coelho e
Luís Rosa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na morada anterior.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12548626
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SENO � SOCIEDADE DE ENSINO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5096/940525; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 7/000419.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Deslocação de sede: Quinta da Vila Formosa, Aeroporto, fre-
guesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Mais certifico que:
Pela inscrição n.º 3 � apresentação n.º 8/000419.
Designação do conselho de administração em 19 de Abril de

1999.
Período: triénio de 1999-2001.
Conselho de administração: presidente, José António Beja

Amaro; vogais: Maria da Conceição Barros de Campos de Car-
valho e Manuel Carmona Cipriano.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de Almeida Homem.
12552283

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 123,
de 27 de Maio de 2000, a p. 11 424, saiu com inexactidão a pu-
blicação relativa à sociedade SOOBRAS � Sociedade de Cons-
truções Civis, L.da Assim, no artigo 3.º, onde se lê «e outra, do
valor de 1 000 000$, da sócia Isabel da Conceição Simões de
Aguiar» deve ler-se «e outra, do valor de 6 000 000$, da sócia
Isabel da Conceição Simões de Aguiar». 19-1-5099

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PORTIESTRUTURAS INTERNACIONAL � ENGENHARIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9105/000522; identificação de pessoa colectiva
n.º 503533602; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
000522.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 3.º, parágrafo primeiro, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

A sua sede é na Estrada de Benfica, 450, 2.º, direito, fregue-
sia de Benfica, em Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13731432

POMAR DO VALE � CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3316/940218; identificação de pessoa colectiva
n.º 503138347; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/
000523.

Certifico que o capital social, de 400 000$, foi aumentado para
1 200 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 900 000$, pertencente ao sócio Manuel António Ci-
priano, e outra no valor nominal de 300 000$, pertencente à só-
cia Maria Elisa Mesquita Cipriano.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008010

CULTURGEST � GESTÃO DE ESPAÇOS
CULTURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2009/921007; identificação de pessoa colectiva
n.º 502855509; número e data da entrada: 9153, de 10 de Maio de
2000.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1999.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12949167

QM � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 908/910820; identificação de pessoa colectiva
n.º 502610646; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/000523.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma QM � Consultores de Gestão,
L.da, e tem a sua sede no Impasse à Rua de Agostinho Neto, 2,
2.º, A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, e durará por
tempo indeterminado.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008400

METRÓPOLIS � UNIÃO DE COOPERATIVAS
DE HABITAÇÃO, U. C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57/951206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503551880; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
000523.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

4 � Apresentação n.º 13/000523.
Nomeação da direcção, por deliberação de 16 de Março de

2000, para o triénio de 2000-2002:
Presidente, José Ernesto Barreiros Mateus; tesoureiro, Carlos

Alberto Ferreira da Cruz Coradinho; vogais: Luís Manuel de Ara-
újo Calheiros; Mário do Rosário Carapeto, casado, residente na
Rua de São Romão, 64, Queijas, Oeiras, e José António Ferreira
César.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13731505

PROTOCONTAS � SERVIÇOS DE APOIO
TÉCNICO-PROFISSIONAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47/940121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503137421; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
000523.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

3 � Apresentação n.º 25/000523.
Nomeação da direcção e do conselho fiscal, por deliberação de

24 de Março de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Direcção: presidente, José Alberto Mendes Botelho, soltei-

ro, maior, residente na Avenida de Alexandre Salles, 19, rés-
-do-chão, esquerdo, Amadora; vice-presidente, Jorge Antunes
Moita, casado, residente na Rua de Alves Redol, 11, 2.º, apt.
13 020, Lisboa; secretário geral, Salvador Maria Amado de
Vasconcelos Duarte Silva, casado, residente na Rua de Rodrigo
da Fonseca, 127, 1.º, esquerdo, Lisboa; secretário executivo,
António Jorge Ferreira Martinho, casado, residente na Rua da
Ilha dos Amores, lote 4390 1C, Jardins Expo, Moscavide; te-
soureiro, José Manuel de Sousa Uva Gama Nunes, casado,
residente na Rua de José Estêvão, Charneca da Caparica; vo-
gais: José Manuel Duque Sequeira Machado, casado, residen-
te na Rua de João de Deus, 5, 1.º, Odivelas; João Francisco
Raimundo Moita, casado, residente na Rua do Dr. João de
Barros, 16, 2.º, esquerdo, Lisboa; 1.º suplente, António Jorge
Carreira Amor, casado, residente na Rua de Antero de Quental,
3, rés-do-chão, direito, Amadora; 2.º suplente, Maria Fernanda
Martins de Almeida, casada, residente na Rua do Prof. Ar-
mindo Monteiro, 7, B, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente, Ruy João Costa, casado, residente
na Rua de Diogo Bernardes, 12, 1.º, direito, Lisboa; vice-
-presidente, Hernâni José Lima Ventura, casado, residente na Rua
da Venezuela, 19, 1.º, E, Lisboa; secretário, Adília Maria Domin-
gos Passarinho, divorciada, residente na Rua de Ana Castro Osó-
rio, 6, rés-do-chão, direito, Amora; relator, Rui Manuel Pais de
Almeida, casado, residente na Rua de Timor, 4, 1.º, O, Queluz;
vogal, Mário José Fraga Fernandes, casado, residente na Alame-
da de 25 de Abril, bl. J 253, 2.º, esquerdo, Porto; 1.º suplente,
Manuel Varanda Esquerdo, casado, residente na Travessa de D.
Vasco, 55, 2.º, E, Lisboa; 2.º suplente, Martinha Conceição
Caixinha, divorciada, residente na Rua de Salvador Allende, lote
1, 8.º, E, frente, Sacavém.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11497670

COTY PORTUGUESA � PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5275/960524; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 1/000523.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coty Portuguesa � Produção,
Importação e Exportação de Cosméticos, L.da, tem a sua sede em
Lisboa, na Rua de Rodrigues Sampaio, 15, 1.º, esquerdo, fregue-
sia do Sagrado Coração de Jesus.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13730860

CORRÊA & TERENAS, COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3697/940819; identificação de pessoa colectiva
n.º 503254010; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
000324.

Certifico que o capital social, de 5 000 000$, foi aumentado
para 50 000 000$, tendo sido alterada a totalidade do pacto, por

transformação em sociedade anónima, que passou a ter a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Corrêa & Terenas � Comér-
cio Internacional, S. A., tem a sua sede na Rua de Maria Luísa
Holstein, 20, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, e con-
tinuará a sua duração por tempo indeterminado.

2 � A sede social pode ser transferida para qualquer outro lo-
cal dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe medi-
ante simples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, onde entender,
no território nacional ou no estrangeiro, quaisquer formas de re-
presentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de bens
e serviços, nomeadamente vestuário e acessórios.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 000$, integralmente subscri-
to e realizado, dividido em 50 000 acções do valor nominal de
1000$ cada.

2 � O capital social é representado por acções tituladas, obri-
gatoriamente nominativas, podendo ser convertidas para acções
escriturais a requerimento e à custa dos accionistas.

3 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e
15 000 acções.

4 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a reque-
rimento e à custa dos accionistas.

5 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
presidente do conselho de administração, podendo a assinatura ser
aposta por chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 4.º

1 � Os accionistas deverão fazer os suprimentos à caixa so-
cial nas condições deliberadas pelo conselho de administração.

2 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações suplemen-
tares de capital social até 100 000 000$, mediante deliberação do
conselho de administração.

3 � O conselho de administração fica desde já autorizado, pelo
prazo de cinco anos, a aumentar o capital social, por entradas em
dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao limite de 200 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � Em caso de transmissão onerosa ou gratuita de acções, os
accionistas gozam, na proporção das acções que possuírem, di-
reito de preferência, com eficácia real.

2 � O accionista cedente notificará a projectada transmissão
de acções, para o exercício do direito de preferência, a cada um
dos restantes accionistas, mediante cartas registadas endereçadas
para os respectivos domicílios constantes da escrituração e do-
cumentos sociais.

3 � Qualquer accionista que queira adquirir as acções de-
verá comunicá-lo ao cedente no prazo de 30 dias a contar da
recepção da notificação, por carta registada endereçada para a
residência do cedente que constar da escrituração e documen-
tos sociais.

4 � Os accionistas que exerçam o respectivo direito de prefe-
rência são obrigados a adquirir as acções nas condições de preço
e pagamento do negócio projectado, ou, provando o accionista que
naquele negócio houve simulação do preço, a aquisição far-se-á
pelo valor real, determinado nos termos previstos no artigo 105.º
do Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções próprias e
realizar quaisquer operações com as mesmas.

2 � A sociedade poderá amortizar as acções sem o consenti-
mento dos seus titulares nos casos a seguir indicados:

a) Que forem transmitidas mortis causa a quem não seja acci-
onista;

b) Que sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento, arrema-
tação, adjudicação ou outra providência judicial transitada em jul-
gado.

3 � A deliberação de amortização nos termos deste artigo
deve ser tomada pela assembleia geral, por maioria simples,
no prazo de 90 dias a contar do conhecimento por algum mem-
bro do conselho de administração do facto que fundamenta a
amortização.

4 � A amortização de acções nos termos deste artigo implica
sempre redução do capital da sociedade, e as acções amortizadas
extinguem-se na data da escritura de redução do capital social.

5 � A amortização de acções nos termos da alínea a) do
n.º 1 deste artigo deve abranger obrigatoriamente a totalidade das
acções pertencentes aos herdeiros do de cujus, sob pena de a de-
liberação de amortização ficar sem efeito.

6 � O valor da sociedade é apurado, para efeito da determi-
nação da contrapartida devida pela amortização das acções pre-
vista na alínea a) deste artigo segundo a seguinte fórmula: valor
da sociedade = (R × N) + K.

Sendo que cada um dos termos da fórmula enunciada tem a se-
guinte definição:

R � representa o cash flow operacional bruto anual, entendi-
do como resultado líquido anual consolidado, calculado com base
na média do resultado líquido dos três últimos exercícios fiscais,
antes de os mesmos serem afectados pelos seguintes valores: im-
postos sobre lucros, custos e proveitos extraordinários (resultados
extraordinários) e amortizações do imobilizado corpóreo;

K � representa a situação líquida consolidada antes de apura-
mento de resultados, à data da deliberação de amortização das ac-
ções;

N � representa três anos.
7 � O valor da sociedade, para efeito da determinação da con-

trapartida a pagar pela amortização das acções, deve estar defi-
nido no prazo máximo de 30 dias a contar da deliberação de
amortização, sob pena de a deliberação da amortização ficar sem
efeito.

8 � O pagamento da contrapartida devida pela amortização das
acções será fraccionado em 36 prestações mensais, a efectuar no
último dia útil de cada mês, dentro do prazo de três anos, sendo
o primeiro pagamento devido no mês seguinte à fixação definiti-
va da contrapartida.

9 � Em caso de deliberação de dissolução ou encerramento da
sociedade, ou cessação da actividade social, a contrapartida de-
vida pela amortização das acções será obrigatoriamente liquida-
da na sua totalidade previamente à execução de alguma daque-
las deliberações.

10 � Enquanto não estiver definitivamente determinado o va-
lor da contrapartida a pagar pela amortização das acções, os ad-
ministradores em exercício apenas podem praticar actos de ges-
tão ordinária.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações ou outros títulos de
crédito, conversíveis ou não em capital social, mediante delibe-
ração da assembleia geral, na qual serão definidos os termos e
condições respectivos.

2 � A deliberação de emissão de obrigações conversíveis em
acções ou de obrigações que confiram direito a subscrever uma
ou mais acções deve ser tomada por dois terços dos votos emiti-
dos, quer a assembleia reúna em primeira quer em segunda con-
vocação.

3 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas, po-
derão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções pre-
ferenciais sem voto, destinadas a serem subscritas pelos titulares
das acções da mesma categoria, de modo que o capital social con-
tinue representado na mesma proporção por acções desta categoria
e acções ordinárias.

4 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remissão na data que for deliberada pela assem-
bleia geral.

5 � As acções remíveis serão remidas pelo valor nominal ou
com o prémio que for fixado pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa
a totalidade dos accionistas.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente
e por um secretário, eleitos por um período de quatro anos de
entre os accionistas ou não accionistas, sendo sempre permitida
a reeleição.

ARTIGO 10.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Para poder exercer o direito de voto, os accionistas titu-

lares de menos de 100 acções poderão agrupar-se por forma a
completar o mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia
por um só deles.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria simples dos votos emitidos, seja qual for a percentagem
do capital social nele representado, sem prejuízo do disposto nos
presentes estatutos ou em disposição legal; as abstenções não são
contadas.

4 � As deliberações da assembleia geral de aumento ou dimi-
nuição de capital, transformação, fusão ou dissolução da socie-
dade e, em geral, qualquer modificação dos estatutos da socie-
dade serão tomadas por dois terços do capital social.

5 � Se na assembleia reunida em segunda convocação estive-
rem presentes ou representados accionistas detentores de, pelo
menos, metade do capital social, a deliberação sobre algum dos
assuntos referidos no n.º 6 pode ser tomada pela maioria dos vo-
tos emitidos.

ARTIGO 11.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assem-
bleias gerais por outros accionistas ou por membros do conselho
de administração, conferindo-lhes para o efeito poderes em sim-
ples carta mandadeira dirigida ao presidente da mesa, devendo
nessa carta identificar-se a assembleia geral em causa.

2� Os accionistas pessoas colectivas serão representados pela
pessoa singular indicada em carta mandadeira subscrita por quem
tenha poderes para a obrigar, devendo a carta mandadeira satis-
fazer os requisitos do número antecedente.

3 � Os accionistas sem direito a voto e os simples obrigacio-
nistas poderão assistir às assembleias gerais, cabendo ao presi-
dente da mesa decidir sobre a sua participação ou não na discus-
são dos assuntos indicados na ordem de trabalhos.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade compete ao conselho de ad-
ministração, composto por três, cinco ou sete membros, ou a um
administrador único, aplicando-se ao administrador único as dis-
posições relativas ao conselho de administração que não pressu-
ponham a pluralidade de administradores.

2 � Os administradores são eleitos pela assembleia geral por
períodos de um ano, sendo permitida a reeleição uma ou mais ve-
zes, e exercerão os cargos com ou sem caução, conforme for de-
liberado por assembleia geral.

3 � Compete à assembleia geral a designação do administra-
dor que exercerá as funções de presidente do conselho de
administração.

4 � Faltando definitivamente algum administrador, ou no caso
de suspensão, proceder-se-á à sua substituição por cooptação, sal-
vo se os administradores em exercício não forem suficientes para
o conselho de administração continuar em exercício.
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5 � Não tendo havido cooptação do administrador dentro de
30 dias a contar da falta, procede-se à eleição de novo administra-
dor.

6 � O mandato dos administradores que não sejam accionis-
tas cessará logo que, em assembleia geral ordinária ou extraor-
dinária, pelo menos 49% do capital manifeste discordância quanto
à continuidade do exercício do respectivo cargo.

7 � As remunerações dos administradores são fixadas pela as-
sembleia geral.

8 � As remunerações dos administradores poderão consistir,
total ou parcialmente, numa percentagem dos lucros do exercí-
cio, não podendo tal percentagem globalmente considerada ser
superior a 10% de tais lucros.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração goza de todos os poderes de
gestão das actividades da sociedade, devendo subordinar-se às de-
liberações dos accionistas ou às intervenções do conselho fiscal
apenas nos casos em que a lei ou estes estatutos o determinarem.

2 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre
qualquer assunto de administração da sociedade, nomeadamente
sobre:

a) Escolha do seu presidente, quando a assembleia geral não
tenha exercido a sua competência;

b) Pedido de convocação de assembleias gerais;
c) Relatórios e contas anuais;
d) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
e) Prestação de cauções e garantias reais ou pessoais pela so-

ciedade;
f) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
g) Extensões ou reduções importantes da actividade da socie-

dade;
h) Modificações importantes na organização da empresa;
i) Estabelecimento ou cessação duradoura e importante de re-

lações com outras empresas;
j) Mudança de sede, nos termos previstos no contrato de so-

ciedade;
k) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
l) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem

como comprometer-se em arbitragens;
m) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
n) Obter empréstimos ou quaisquer tipo de ajudas financei-

ras nacionais ou comunitárias e oferecer as correspondentes ga-
rantias;

o) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador re-
queira deliberação do conselho.

3 � O conselho de administração pode delegar num ou mais
administradores parte dos seus poderes e a execução das delibe-
rações do conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na
deliberação que os designar, bem como pode nomear mandatári-
os para a prática de actos.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica vinculada pela assinatura ou intervenção:
a) De dois membros do conselho de administração; ou
b) De um administrador-delegado, dentro dos limites da dele-

gação do conselho; ou
c) De um procurador com poderes especiais, devendo os pro-

curadores actuar em conformidade com os respectivos mandatos.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for con-
vocado pelo presidente ou por outros dois administradores, de-
vendo realizar-se pelo menos uma reunião em cada três me-
ses, podendo a convocação pelo presidente ser feita por qualquer
forma.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente, mas cada instrumento de representação não pode ser uti-
lizado mais do que uma vez.

3 � É permitido o voto por correspondência.
4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos

administradores presentes ou representados e dos que votem por
correspondência.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um revisor oficial de
contas efectivo, eleito pela assembleia geral anual, que elegerá
também um revisor oficial de contas suplente, por um período de
um ano, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

A remuneração do fiscal único será fixada pela assembleia
geral.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidos
5%, pelo menos, para a reserva legal, sempre que este fundo não
se ache suficientemente integrado, nos termos da lei, terão o des-
tino que for deliberado em assembleia geral por maioria simples
dos votos emitidos.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, fazendo-se a liqui-
dação pela forma que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Embora designados por prazo certo, os membros dos corpos so-
ciais mantêm-se em funções até novas eleições.

ARTIGO 21.º

Todas as questões emergente do presente contrato ou da sua
execução serão resolvidas por um tribunal arbitral, composto por
três árbitros, um escolhido por cada parte e o terceiro por estes
dois.

Conselho de administração e fiscal único designados para o ano
de 2000:

Conselho de administração: João Carlos da Silva Borges Terenas,
presidente; Nuno de Santa Maria Gonçalves Corrêa de Sepúlveda;
Rita Maria Muller e Sousa de Andrade Delgado Vaz Pinto.

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados � Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Columbano
Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa; Fernando Marques Oliveira, ca-
sado, residente na morada anterior, revisor oficial de contas su-
plente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008028

MARQUES, SAMUEL & MAGALHÃES � OFICINA
DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 348/790307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500737401; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 8 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 23, 25 e 26/000522.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 23/000522.
Cessação de funções do gerente João Vicente Marques, por ter

renunciado em 23 de Março de 2000.

Certifico ainda que o capital social de 600 000$ foi aumenta-
do para 1 020 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo constantes da escrita, é de 1 020 000$,
dividido em duas quotas, uma de 408 000$ do sócio Samuel de
Oliveira Félix e uma de 612 000$ do sócio Manuel Joaquim Fon-
seca Magalhães.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Marques, Samuel & Ma-
galhães � Oficina de Reparações de Automóveis, L.da, tem a sua
sede em Lisboa, na Rua de Carlos Ferrão, 5, freguesia de Alcân-
tara, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu início,
para todos os efeitos, desde hoje.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008079

PERSIL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 723/820226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501253378; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
33/000523.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

10 � Apresentação n.º 33/000523.
Deliberação de reforço e redução do capital, para cobertura de

prejuízos, em 15 de Maio de 2000.
Montante da redução: 28 067 592$, após o reforço de

28 091 692$.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008060

C. D. C. � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
COMPUTORIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 637/791220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500881286; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 27/000523.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

14 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/000523.
Recondução dos gerentes, por deliberação de 13 de Abril de

2000, para o ano de 2000.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008052

CHUTTAMODA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
DE DESPORTO E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9112/000523; identificação de pessoa colectiva
n.º 504943111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
000523.

Certifico que por Vítor Manuel Baltazar Matos, contribuinte
fiscal n.º 136459595, e mulher, Conceição Maria Maciel de Frei-
tas Matos, contribuinte fiscal n.º 112835945, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Santo
Estêvão e ela da freguesia de São Sebastião da Pedreira, ambas
do concelho de Lisboa, residentes no Campo dos Mártires da
Pátria, 110, sala N, Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade,
respectivamente n.os 5160030, emitido em 1 de Fevereiro de 1996,
e 1310364, emitido em 9 de Junho de 1994, ambos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Chuttamoda, Comércio e Indús-
tria de Artigos de Desporto e Moda, L.da

2 � A sua sede é no Campo dos Mártires da Pátria, 110, sala
N, freguesia e concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é comércio de artigos desportivos e ves-
tuário, calçado e acessórios de moda, indústria de confecções e
artigos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Baltazar Matos e Conceição Maria Maciel de Freitas Matos.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme foi deliberado em assembleia geral, compete
a ambos os sócios, desde já designados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12273996

QUADRANTE � ESTUDOS DE MERCADO
E CONSULTADORIA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9111/000523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503266582; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
000523.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Quadrante � Estudos de
Mercado e Consultadoria de Marketing, L.da, tem a sua sede na
Rua Nova do Almada, 95, 3.º, C freguesia dos Mártires, conce-
lho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10853480

 MOTOR 7 � REPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9110/000523; inscrição n.º 1 número e data da apresenta-
ção: 8/000523

Certifico que por:
1.º Miguel Frederico de Almeida Campos Guedes Osório, sol-

teiro, maior, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
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concelho de Lisboa, residente na Alameda do Padre Álvaro Pro-
ença, lote C 1, 6.º, frente, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 190406070;

2.º Paulo Henrique Pereira dos Reis Vieira, natural da freguesia
de Santa Maria Maior, concelho de Viana do Castelo, casado com
Dulce Maria Margarido de Matos Vieira sob o regime da separação
de bens, contribuinte fiscal n.º 187855307, residente na Rua de
Mário Chicó, 9, 7.º, G, Telheiras, Lisboa, gerente, e em represen-
tação da firma Moto Sete � Comércio e Reparação de Motoci-
clos, L.da, com sede na Estrada de Benfica, 405, loja D, fracção B,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, com o
número de pessoa colectiva 503207004, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3517, com o ca-
pital social de 20 000 000$, integralmente realizado, com poderes
para o acto conforme certidão da Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa arquivada junto com escritura de 16 de Junho de
1998,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Motor 7 � Reparação e Assistência
de Motociclos, L.da, e tem a sua sede no concelho de Lisboa, fregue-
sia de Benfica, na Alameda do Padre Álvaro Proença, lote C 1, 6.º,
frente.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede so-
cial ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e poderão ser criadas, no País ou no estrangeiro, agên-
cias, filiais, sucursais ou quaisquer outras forma de representa-
ção.

2.º

1 � Constitui objecto social da sociedade a compra, venda, re-
paração, importação e exportação de motociclos e acessórios.

2 � A sociedade pode participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades de res-
ponsabilidade limitada, ainda que exerçam actividades diferentes
das previstas no número anterior ou sejam reguladas por uma lei
especial.

3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

4.º

O capital social da sociedade é de 1 002 412$, encontra-se
integralmente realizado e corresponde à soma de três quotas:
duas quotas do valor nominal de 250 603$ e 240 579$ cada,
pertencentes à sócia Moto Sete � Comércio e Reparação de
Motociclos, L.da, e  uma quota do valor nominal de 511 230$,
pertencente ao sócio Miguel Frederico de Almeida Campos
Guedes Osório.

5.º

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a cessão
de quotas depende de consentimento prévio da sociedade, pedi-
do por escrito com a antecedência mínima de 15 dias e com a
indicação do cessionário e de todas as condições da cessão, go-
zando a sociedade, em primeiro lugar, e os restantes sócios, em
segundo, do direito de preferência.

2 � A cessão de quotas entre sócios é livre.

6.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o titular da quota;
b) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou

por qualquer motivo sujeita a qualquer providência judicial;
c) Quando, em caso de partilha subsequente a acção de divór-

cio ou de separação judicial de pessoas e bens, a quota for adju-
dicada a pessoa que não seja o sócio;

c) Se a sociedade não consentir na cessão de quotas nos ter-
mos do artigo 5.º, não a adquira ou a faça adquirir por terceiro.

2 � A contrapartida da amortização, quando tenha ocorrido um
dos factos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1, será determina-
da nos termos da lei.

3 � Por deliberação dos sócios poderão ser criadas, em vez da
quota amortizada, uma ou várias quotas, destinadas a ser aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão o destino que
a assembleia geral deliberar.

8.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução, fica a cargo do sócio Miguel Frederico de Almeida Campos
Guedes Osório e do Dr. Paulo Henrique Pereira dos Reis, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos com
as assinaturas de dois gerentes ou com as assinaturas de um pro-
curador e do gerente Miguel Frederico de Almeida Campos Gue-
des Osório.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras e livranças de favor e outros actos e contratos
estranhos aos negócios sociais.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as reu-
niões de assembleia geral são convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, pelo
menos.

10.º

A gerência pode, sem autorização prévia da assembleia geral:
a) Adquirir, alienar ou onerar imóveis ou móveis, incluindo vi-

aturas;
b) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis ou adquirir por

trespasse quaisquer estabelecimentos;
c) Rescindir e modificar contratos de arrendamento e trespas-

sar estabelecimentos;
d) Adquirir, subscrever e alienar participações sociais indepen-

dentemente do objecto dessas sociedades ou do facto de se tra-
tarem de sociedades reguladas por lei especial.

ARTIGO 11.º (transitório)

São da responsabilidade da sociedade todas as despesas com a
sua constituição e registo, ficando os gerentes desde já autoriza-
dos a proceder ao levantamento do capital depositado no Banco
Comercial Português, Nova Rede, correspondente às entradas já
realizadas pelos sócios, a fim de fazer face às ditas despesas e
às de aquisição de bens e equipamentos necessários para o iní-
cio de actividade.

Gerentes designados: Miguel Frederico de Almeida Campos
Guedes Osório e Paulo Henrique Pereira dos Reis, casado, resi-
dente na Rua de Mário Chicó, 9, 7.º, G, Lisboa.

19 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10474633

MASTEROOF � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8644/991210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504761382; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 40, 41 e 42/000529.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 40/000529.
Cessação de funções do gerente José Luís Tarouca Gil, por ter

renunciado em 30 de Março de 2000.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 7.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Rovisco Pais,
20, 5.º, esquerdo, em Lisboa, na freguesia de São Jorge de
Arroios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma no valor nominal de 3000 euros (601 446$), pertencen-
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te à sócia Logoconstrói, Actividades Imobiliárias, S. A., e duas no
valor nominal de 1000 euros cada (200 482$), pertencendo uma a
cada um dos sócios Carlos Eugénio de Barros Vidal e António Mário
Pegado Lemos de Mendonça.

7.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, é exercida
por ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral, ficando des-
de já nomeados gerentes os sócios Carlos Eugénio de Barros
Vidal e António Mário Pegado Lemos de Mendonça.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008044

MAINPILLAR � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8643/991210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504755250; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 31 e 32/000523.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 31/000523.
Cessação de funções do gerente José Luís Tarouca Gil, por ter

renunciado em 17 de Abril de 2000.

Mais certifico que o capital social de 1 002 410$ foi aumenta-
do para 2 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 7.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma
no valor nominal de 1 600 000$ e outra de 400 000$, ambas per-
tencentes ao sócio Armando Amaral.

ARTIGO 7.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, é exercida
pelo sócio Armando Amaral, que desde já fica nomeado geren-
te, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12008036

PRINCÍPIO � ACTIVIDADES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7727/981222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504447564; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
000523.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 3.º e aditado o artigo 5.º, com subsequente
renumeração dos restantes, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de
2 970 000$, pertencente ao sócio Domingos Alfredo Alves Neto,
e outra de 30 000$, pertencente à sócia Maria Helena Caleiras
Guerreiro.

5.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota que represente
menos de 20% do capital social nos seguintes casos:

a) Quando se verifique a interdição, insolvência ou falecimen-
to do respectivo titular;

b) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por
qualquer outro motivo, haja sido objecto de apreensão judicial ou
administrativa de qualquer espécie;

c) Quando o sócio titular por qualquer forma prejudique cul-
posa e gravemente os interesses da sociedade; e

d) Quando, em partilhas resultantes de divórcio ou separação
judicial, a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio titular.

2 � À contrapartida da amortização acrescerá a importância
dos créditos e suprimentos, sendo deduzidas as importâncias de
que o sócio seja devedor.

6.º (antigo 5.º)

7.º (antigo 6.º)

8.º (antigo 7.º)

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13730819

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 93, de 19 de Abril de 2000, a p. 8832-(114), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade MENS � Estudos
de Gestão e Engenharia, L.da Assim, o texto correcto da cláusula
2.ª é o seguinte:

CLÁUSULA 2.A

A sociedade tem por objecto a consultadoria, estudos e projec-
tos de gestão � incluindo a área do mercado, a da qualidade e a
da informática � e de engenharia, bem como a elaboração de en-
saios técnicos no âmbito da engenharia.

O n.º 1 da cláusula 5.ª, no seu texto correcto, é o seguinte:

CLÁUSULA 5.A

1 � Carece do prévio consentimento da sociedade qualquer
acto que importe a divisão de quota � salvo tratando-se de ad-
judicação parcelada aos herdeiros, em acto de partilha por mor-
te � ou a cessão, a dação em cumprimento ou a oneração de quo-
ta, a qualquer pessoa, bem como a alienação do direito, a qualquer
pessoa, de participar no aumento de capital.

E o n.º 4 da cláusula 6.º, no seu texto correcto, é o seguinte:

CLÁUSULA 6.A

4 � A subscrição, aquisição, oneração ou alienação, pela so-
ciedade, de participações em sociedades de responsabilidade li-
mitada, reguladas pela lei geral e cujo objecto seja igual às acti-
vidades que aquela se encontrar a exercer, não depende de deliberação
dos sócios. 19-1-5100

LOURES

METALOVENTIL � EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 207/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 974808563 (provisó-
rio); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/981207.

Certifico que entre Célia de Fátima Pereira Piseiro, solteira,
maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa, residente na Vivenda Garcia, 4, Bairro das Mós,
em Camarate, concelho de Loures, contribuinte fiscal
n.º 210144831, e Eduardo Parreira Jaulino, natural da freguesia
e concelho de Miranda do Corvo, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Berta Videira Ferrador Jaulino, residente na
Rua de Adriano Correia de Oliveira, 31, 1.º, direito, em Cama-
rate, Loures, contribuinte fiscal n.º 103455450, foi constituída a
sociedade em epígrafe.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 10300929, de 6 de Janeiro de 1995, e
4266545, de 31 de Maio de 1993, emitidos em Lisboa.
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Disseram que pela presente escritura constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelos termos cons-
tantes nos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma METALOVENTIL � Equipamen-
tos de Ventilação e Ar Condicionado, L.da, e tem a sua sede na
Rua A, 16 A, Quinta de Santo António, freguesia de Camarate,
concelho de Loures.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comercialização e ins-
talação de equipamentos de ventilação e ar condicionado, estu-
dos e projectos, importação e exportação; agências de represen-
tações.

3.º

O capital social é de 500 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
450 000$, da sócia Célia de Fátima Pereira Piseiro, e outra de
50 000$, do sócio Eduardo Parreira Jaulino.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, pertencem a um ou mais gerentes, sócios ou estra-
nhos à sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Para exercer o cargo de gerente fica desde já nomeada a
sócia Célia de Fátima Pereira Piseiro.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em fianças, avales,
abonações e outros actos de natureza semelhante estranhos ao seu
objecto.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática
de determinados actos ou categorias de actos.

5 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

5.º

A sociedade pode amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ao sócio seja imputada violação grave das suas obri-

gações para com a sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida ou ob-

jecto de qualquer outra forma de acção judicial.

6.º

A cessão de quotas depende do consentimento prévio da socie-
dade. Caso seja concedido, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, a seguir, gozam do direito de preferência nes-
sa cessão.

7.º

A sociedade pode participar na constituição ou adquirir quotas
em outras sociedades comerciais com o mesmo ou diferente ob-
jecto social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis
ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08669570

VILA FRANCA DE XIRA

MAR DA CALIFÓRNIA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4765/000310; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/000310.

Certifico que:
1.º Eduardo Nunes Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 155151495,

casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Mania de
Fátima Carranca Vieira Rodrigues, natural da freguesia de
Sarzedas, concelho de Castelo Branco, residente na Avenida do
Capitão Meleças, 33, 4.º, em Alverca do Ribatejo, que outorga
na qualidade de presidente do conselho de administração em re-
presentação da sociedade anónima OBRIVERCA � Construções
e Projectos, S. A., pessoa colectiva n.º 501652493, com sede na
Estrada Nacional n.º 10, Edifício Prestige, 23, na freguesia de
Alverca do Ribatejo, deste concelho, com o capital social de
2 500 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Vila Franca de Xira sob o n.º 3402, qualidade e poderes
que verifiquei por uma acta do conselho de administração da
sobredita sociedade e por uma certidão comercial arquivada nes-
te Cartório, a fl. 126 do livro de notas n.º 158-E;

2.º Simão Júlio Pinto Soares da Costa, contribuinte fiscal
n.º 112108695, natural da freguesia de Castelões, concelho de Pe-
nafiel, casado sob o regime da comunhão geral com Maria Arle-
te Lourenço Canejo Soares da Costa, residente na Rua das Flo-
res, lote 23, Granja, em Vialonga, que outorga por si e na qualidade
de presidente do conselho de administração em representação da so-
ciedade anónima Imovia Imobiliária, S. A., pessoa colectiva
n.º 502481471, com sede na Rua de 25 de Abril, lote 24, cave
esquerda, em Vialonga, com o capital social de 50 000 000$,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Fran-
ca de Xira sob o n.º 2215, qualidade e poderes que verifiquei por
certidão comercial que arquivo e de acordo com o previsto no
artigo 4.º dos estatutos da sociedade sócia Imovia � Imobiliá-
ria, S. A.;

3.º Sandra Isabel Vieira Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 202441067, solteira, maior, natural da freguesia de São Do-
mingos de Benfica, concelho de Lisboa, residente na Avenida do
Capitão Melecas, 33, 4.º, em Alverca do Ribatejo;

4.º Ana Filipa Vieira Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 202441075,
solteira, maior, natural da freguesia de São Domingos de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Avenida do
Capitão Melecas, 33, 4.º, em Alverca do Ribatejo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

E por eles, nas qualidades em que respectivamente outorgam,
foi dito que pela presente escritura constituem entre si e as suas
representadas uma sociedade anónima com a firma Mar da Cali-
fórnia � Empreendimentos Imobiliários, S. A., que se rege pe-
los seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Mar da Califórnia �
Empreendimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Estrada Nacional n.º 10,
Edifício Prestige, bloco 4, 6.º, freguesia de Alverca do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda ou arren-
damento de bens imóveis e a realização, promoção e gestão de
urbanizações, bem como a construção, promoção, comercializa-
ção e gestão de edifícios ou parte deles e ainda actividades de
consulta e planeamento urbanístico e direcção e fiscalização de
obras e empreitadas.

2 � A sociedade poderá ainda destinar-se à revenda de bens
imóveis adquiridos para esse fim.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e lucros

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 20 048 200$, o que corresponde a
100 000 euros, dividido em 20 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma.
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2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, tituladas ou escriturais e reciprocamente convertíveis a pe-
dido de qualquer accionista, a cargo de quem ficam as respecti-
vas despesas de conversão.

3 � A sociedade poderá emitir todos os tipos de acções auto-
rizadas por lei.

4 � Poderá haver títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções.
5 � Os títulos representativos das acções e, bem assim, os

representativos das obrigações serão assinados por dois admi-
nistradores, podendo uma ou ambas as assinaturas ser de chan-
cela.

6 � Os accionistas que estejam em mora na realização das en-
tradas relativas às acções que subscrevam ou que venham a subs-
crever em aumentos de capital e que, interpelados para efectua-
rem o pagamento das importâncias em dívida, acrescidas de juros à
taxa máxima legalmente permitida, o não fizerem no prazo que lhes
for assinalado para o efeito, perderão, a favor da sociedade, as acções
subscritas, bem como todos os aumentos que por conta delas houve-
rem efectuado.

7 � Enquanto se verificar a situação de mora, ficarão suspen-
sos todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser aumentado até
1 000 000 000$ por uma ou diversas vezes, através de entra-
das em dinheiro, por simples deliberação do conselho de ad-
ministração, que fixará a respectiva forma e condições, poden-
do livremente decidir se serão acções nominativas e ou ao
portador, tituladas ou escriturais.

2 � Nos aumentos de capital, a realização das entradas pode-
rá ser diferida nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções nos casos se-
guintes:

a) Se o respectivo titular usar o direito à informação que a lei
lhe concede para daí tirar vantagens que causem prejuízo à so-
ciedade e aos accionistas;

b) Se as acções nominativas forem envolvidas em qualquer pro-
cedimento judicial que seja susceptível de vir a permitir a sua
transmissão forçada, sem que haja sido deduzida oposição julga-
da procedente. Exceptua-se a inclusão de acções em processo de
inventário;

c) Em caso de falência de qualquer accionista.
2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada em as-

sembleia geral, dentro de um ano a contar do conhecimento do
facto que permita a amortização, sob pena de caducidade.

3 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor conta-
bilístico resultante do último balanço que se encontrar aprovado
à data da deliberação da amortização.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, titula-
das ou escriturais.

ARTIGO 8.º

1 � Dentro dos limites legais, a sociedade pode adquirir ac-
ções e obrigações próprias, realizando relativamente a elas todas
as operações que a assembleia geral julgar convenientes.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções próprias não
beneficiam de quaisquer direitos sociais, excepto o de participar
em aumento de capital por incorporação de reservas.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração poderá deliberar, no 2.º semestre
de cada ano, um adiantamento sobre os lucros distribuíveis, nas
condições legais.

ARTIGO 10.º

A sociedade, através de deliberação do conselho de administra-
ção, poderá adquirir participações sociais noutras sociedades, mes-
mo que essas não tenham objecto coincidente, complementar ou
conexo com o seu.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionis-
tas com direito a voto ou detentores de títulos de subscrição que,
até oito dias antes da realização da assembleia, tenham:

a) Registadas as acções na sociedade, se forem nominativas;
b) Registadas na sociedade ou depositadas nos cofres sociais

ou instituições de crédito, se as acções forem ao portador;
c) Entregues na sede da sociedade, para efeito de conferirem

o correspondente voto ao seu detentor, também se forem acções
ao portador.

2 � O depósito em instituição de crédito prova-se por carta
emitida pela instituição de crédito.

3 � Quer a carta referida no número anterior, quer qualquer
instrumento de representação voluntária entre os admitidos por lei,
terão de ser entregues na sede da sociedade até oito dias antes
da realização da assembleia, para conferência pelo presidente da
mesa.

ARTIGO 12.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te e um secretário.

ARTIGO 14.º

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral compete con-
vocar a assembleia a fim de deliberar sobre as matérias que são
por lei da sua competência e ainda sobre quaisquer outras de
interesse para a sociedade expressamente referidas na convoca-
tória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia ge-
ral sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de adminis-
tração ou por accionistas que possuam, pelo menos, acções cor-
respondentes a 5% do capital social, desde que estes lho requeiram
através de carta com a assinatura reconhecida notarialmente, em
que indiquem os assuntos a incluir na ordem do dia e justifiquem a
necessidade de reunir a assembleia.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração,
composto por três, cinco ou sete membros eleitos em assembleia
geral.

2 � A assembleia geral designará, desde logo, de entre os
membros do conselho de administração eleitos, o seu presidente,
podendo ainda, se a assembleia o entender, designar desde logo
um vice-presidente.

3 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade, total ou parcialmente.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá uma vez por tri-
mestre e, além disso, sempre que qualquer administrador o
convoque.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar no
conselho por outro, através de carta dirigida ao presidente.

3 � Os administradores poderão ser dispensados da prestação
de caução por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do presiden-
te do conselho de administração. Sempre que não intervenha o
presidente, é necessária e suficiente a assinatura de dois adminis-
tradores ou apenas de um administrador, se este dispuser de de-
legação específica do conselho.
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CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por fiscal único
ou por um conselho fiscal, composto por três a cinco mem-
bros efectivos e um a dois suplentes, eleitos em assembleia
geral.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho fiscal designará o
respectivo presidente.

3 � É de três anos o mandato do fiscal único ou dos mem-
bros do conselho fiscal.

ARTIGO 19.º

Não havendo conselho fiscal, todas as referências que lhe são
feitas devem considerar-se referidas ao fiscal único, desde que não
pressuponham a pluralidade de membros.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho reunirá ordinariamente uma vez por trimes-
tre, em dia designado pelo seu presidente, e extraordinariamente
sempre que o seu presidente julgue conveniente e ainda a pedi-
do do conselho de administração, para dar parecer sobre os as-
suntos que este lhe submeta.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo
o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 21.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais, bem como
da mesa da assembleia geral, durará três anos civis, sendo per-
mitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos referidos no número anterior con-
sideram-se empossados logo que tenham sido eleitos, entendendo-
-se como completo o ano civil em que tenham sido eleitos, e per-
manecerão no exercício das suas funções até à eleição de quem
os deva substituir.

Eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2000-2002.

Conselho de administração: presidente, Eduardo Nunes Rodri-
gues, atrás devidamente identificado; administradores: Simão Júlio
Pinto Soares da Costa, também já identificado, e Miguel Afonso
Canejo Soares da Costa, solteiro, maior, residente na Rua das Flo-
res, 23, Granja, Vialonga.

Fiscal único: presidente, António Manuel Mendes Barreira,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, casado, residente
na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, A e B,
Lisboa; suplente, Fernando Jorge Marques Vieira, revisor ofi-
cial de contas, casado, residente na Avenida de Afonso III,
101, 3.º, em Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11466189

FORTOSTA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 816/771215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500440913; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 3 e 4/000524.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes ac-
tos de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Joaquim Augusto Batis-
ta Trinca, por renúncia, em 11 de Maio de 2000;

2) Aumentou o capital em mais 402 410$, integralmente reali-
zado em dinheiro e subscrito em partes iguais por ambos os só-
cios, para reforço de suas quotas (unificadas), tendo alterado par-

cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 501 205$ cada, uma pertencente ao sócio Ade-
lino Pinheiro Teixeira e outra pertencente à sócia Maria
Almerinda Lopes Franco Gorgulho.

O texto completo da transformação ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11264055

PROLIFE � PRODUTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4795/000406; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 9/000406.

Certifico que:
1.º Jacinto José Salvador da Silva, contribuinte fiscal

n.º 197190480, solteiro, maior, residente na Vivenda Ganau, 2,
Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo, Vila Franca Xira, natural de
São Sebastião da Pedreira, Lisboa (bilhete de identidade
n.º 9064587, Lisboa, 16 de Novembro de 1998);

2.º Luís Carlos Sousa Pereira, contribuinte fiscal n.º 197176828,
casado na comunhão de adquiridos com Vera Patrícia Nunes da
Costa, residente à Avenida de Francisco Sá Carneiro, 135, 5.º,
frente, Castelões de Cepeda, Paredes, natural da Ribeira Grande
(Matriz), Ribeira Grande (bilhete de identidade n.º 8259633, 7 de
Dezembro de 1998, Castelo Branco).

Disseram os outorgantes que por este contrato constituem en-
tre si uma sociedade comercial por quotas, titular do número de
identificação de pessoa colectiva (provisório) P-504858300, que
se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROLIFE � Produtos para o
Lar, L.da, tem a sua sede à Vivenda Ganau, 2, Bom Sucesso, fre-
guesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na comercialização, importação, ex-
portação e representação de produtos para o lar.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em socieda-
des com objecto diferente do seu e poderá participar em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em agrupamentos euro-
peus de interesse económico.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3000 euros,
pertencente ao sócio Jacinto José Salvador da Silva, e outra de
2000 euros, pertencente ao sócio Luís Carlos Sousa Pereira.

5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes, só-
cios ou não sócios.

2 � Não obstante o disposto no número anterior, ficam desde
já designados gerentes os sócios Jacinto José Salvador da Silva
e Luís Carlos Sousa Pereira.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos
será necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a ge-
rência:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para
a sociedade, assinar os contratos de leasing e proceder aos regis-
tos necessários;
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b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios e
seus descendentes, mas quando a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade, a quem é reservado, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de
preferência, com eficácia real, a exercer pelo valor determinado
nos termos do último balanço aprovado.

7.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de
qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular;
c) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
d) No caso de falência do sócio.
2 � O valor para efeitos de amortização é o seu valor nomi-

nal.
9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já
autorizada a movimentar a conta aberta em nome da sociedade
no Banco Comercial Português (Nova Rede), agência de Paredes,
podendo efectuar os levantamentos necessários para fazer face às
despesas com a constituição e registo da sociedade, bem como
com a instalação da sede social e com a aquisição de bens de
equipamento e mercadorias necessários ao seu funcionamento,
ficando desde já autorizados a celebrar quaisquer contratos em
nome da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000 � A Ajudante Principal em Exercício, Ali-
ce da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 11479256

PORTALEGRE
SOUSEL

ALBIDOMENSES � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 130/
200198; identificação de pessoa colectiva n.º 504374498; data:
19 de Junho de 2000.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
08327203

ALBIDOMENSES � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 130/
200198; identificação de pessoa colectiva n.º 504374498; data:
19 de Junho de 2000.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998 da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
08327220

PORTO
PAÇOS DE FERREIRA

SOLOTES � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 199/780426; identificação de pessoa colectiva n.º 500762848;
data: 000615

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815469

PAFEGÁS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1051/960814; identificação de pessoa colectiva n.º 503697591;
data: 000614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815450

VALENTIM PINTO DE MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 246/800321; identificação de pessoa colectiva n.º 500976040;
data: 000613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815434

GINÁSIO, CARLOS & FERNANDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1169/971105; identificação de pessoa colectiva n.º 504009168;
data: 000613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815426

NUMERÁRIO � GABINETE CONTABILIDADE, PROJECTOS
E ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 565/890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502126493;
data: 000613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815418
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ZOM � PONTAS DE PARIS CALIBRADAS DE ZULMIRO
OLIVEIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1012/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503545856;
data: 000613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815400

CONFIBEM � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1206/980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504049151;
data: 000613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815396

CIVEP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1141/970630; identificação de pessoa colectiva n.º 503906433;
data: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815515

J. MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 505/880414; identificação de pessoa colectiva n.º 501965254;
data: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815507

CASA MAIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MAIA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 493/880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501941193;
data: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815493

MEDICRUZ � CONSULTÓRIOS MÉDICOS
E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 976/950524; identificação de pessoa colectiva n.º 503416550;
data: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815485

MARTINS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 265/801027; identificação de pessoa colectiva n.º 501093605;
data: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815477

ANDRÉ & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1502/000612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/000612.

Certifico que entre André Fernando Pacheco de Sousa, soltei-
ro, menor, e Maria de Fátima Dias Barbosa Teixeira, casada com
Luís Filipe Martins Teixeira na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma André & Barbosa, L.da

2 � Tem sede no lugar de Casal de Goda, sem número, fre-
guesia de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como serem criadas ou en-
cerradas, no território nacional ou no estrangeiro, sucursais, fili-
ais, agências ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de confecção têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio André Fernando Pacheco Sousa,
e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Ma-
ria de Fátima Dias Barbosa Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a José António
Moreira de Sousa, atrás identificado, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, na proporção das quo-
tas de que ao tempo sejam titulares.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11815388

PAREDES

VALE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1262/
920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502687495; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10676538

CONFECÇÕES FERNANDO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1246/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503005142; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10677178

CABÁRMOVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1056/
910820; identificação de pessoa colectiva n.º 502288213; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10677186

MAPACONTA � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 968/
900905; identificação de pessoa colectiva n.º 502418087; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10677160

ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 198/
740417; identificação de pessoa colectiva n.º 500013217; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10676520

VOLTBIT � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1996/
990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504303422; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10677372

J. F. M. FERREIRA & OLIVEIRA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1668/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503856754; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10677143

BARBOSA & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 401/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 500529191; data da
apresentação: 000614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 09093893

JOAQUIM AUGUSTO DE SOUSA BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 548/
820621; identificação de pessoa colectiva n.º 501298401; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10677151

MÁRIO OLIVEIRA & IRMÃO � MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1615/
961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503755885; data da
apresentação: 000615.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 09093192

RICARDO VALE � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1942/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504302612; data da
apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10676015

PENAFIEL

DROGARIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 503121070; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 5/20000605.

Certifico que pelos averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 4 foi
averbada a cessação de funções dos gerentes Manuel Fernando
dos Santos Oliveira e Maria Manuela dos Santos Rocha.

Data: 24 de Maio de 2000.
E ainda pela inscrição acima referida a sociedade alterou os ar-

tigos 3.º e 4.º, n.º 1, do respectivo contrato, ficando com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4 000 000$ e está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2 000 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Fernando
dos Santos Oliveira e Cláudia Patrícia dos Santos Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não
sócios a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928030

JOSÉ GUIMARÃES & ANTÓNIO GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 389;
identificação de pessoa colectiva n.º 501688412; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 4/20000612.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi efec-
tuada a cessação de funções do gerente António Luís Coutinho
Guimarães.

Data: 30 de Maio de 2000.
Pela inscrição n.º 6 foi efectuada a autorização de manutenção

de nome, dada por António Luís Coutinho Guimarães, na referi-
da data, para que o nome «António Guimarães» permaneça na
firma social, e pela inscrição acima referida foi efectuado o re-
gisto de nomeação da gerente Maria Manuela Mesquita Pinto
Bessa Guimarães, e mudou a sede para a Avenida de Sacadura
Cabral, 259, Penafiel, tendo, em consequência, alterado os arti-

gos 1.º e 3.º do respectivo contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Guimarães & António Gui-
marães, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Sacadura Cabral,
259, da freguesia e concelho de Penafiel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$ e está
dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de 500 000$
e outra do valor nominal de 325 000$, pertencentes ao sócio José
Manuel Coutinho Guimarães, e outra do valor nominal de
175 000$, pertencente à sócia Maria Manuela de Mesquita Pinto
Bessa Guimarães.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928056

DROGARIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 503121070; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 2/20000614.

Certifico que pela inscrição acima referida foi efectuado o re-
gisto de nomeação do gerente Manuel Fernando dos Santos Oli-
veira, de Gumarães, Cabeça Santa, Penafiel.

Data da deliberação: 24 de Maio de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928102

RESTRADAS � REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1031;
identificação de pessoa colectiva n.º 503451541; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 14/20000609.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe aumentou e redenominou o capital social de 16 000 000$
para 50 120 500$, 250 000 euros, tendo, em consequência, alte-
rado o artigo 3.º do respectivo contrato, ficando com a seguinte
redacção

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e
está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
150 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira de Melo,
e outra do valor nominal de 100 000 euros, pertencente ao sócio
José Rui de Almeida Santos.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928013

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LUÍS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1435;
identificação de pessoa colectiva n.º 504301551; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 19/20000602.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe alterou o artigo 2.º do respectivo contrato, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e engenharia civil, extrac-
ção de granitos e rochas afins (pedreira, telheiro e terraplanagens).
Construção de arruamentos e obras de calcetaria.
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O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928048

MAQUINOFIEL � DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1641;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504999419; inscrição n.º 1;
data da apresentação: 20000607.

Certifico que entre Hélder Miguel Ferreira Coelho e Arsénio
Filipe Ferreira Coelho foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAQUINOFIEL � Demolição e
Terraplanagem, L.da, com sede no lugar de Ribas, freguesia de La-
gares, do concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na demolição e terraplenagens. Cons-
trução civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do não sócio
Manuel Coelho Dias, atrás identificado, que desde já é nomeado
gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928064

CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO SOUSA
E BAIXO TÂMEGA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 711;
identificação de pessoa colectiva n.º 501471758; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 5/20000601.

Certifico que pela inscrição acima referida a cooperativa em
epígrafe alterou os estatutos no que respeita a:

Artigos alterados: 4.º, n.os 1 e 2; 8.º, n.º 1; 10.º, n.º 5; 14.º,
n.os 2 e 4; 21.º, n.º 4; 22.º, n.º 3; 24.º, n.os 2 e 3; 25.º, n.º 3; 28.º,
n.os 1, 2 e 4; 30.º, n.º 1; 31.º; 36.º, n.os 1 e 2, e 40.º; artigos cria-
dos: n.º 3 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 7.º; alínea d) do artigo 33.º;
artigos eliminados: alíneas e) do artigo 19.º e i) do artigo 23.º, e
n.º 3 do artigo 36.º, passando os referidos estatutos a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e delegações, âmbito
territorial e duração

1 � A caixa agrícola adopta a denominação Caixa Crédito
Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, C. R. L., e
tem a sua sede no Largo da Devesa, freguesia de Milhundos,
concelho de Penafiel, e duração indeterminada.

2 � A área de acção da Caixa Agrícola compreende a dos mu-
nicípios de Penafiel, Marco de Canaveses, Castelo de Paiva, Baião
e Cinfães e ainda a dos municípios limítrofes, desde que aí não
esteja instalada e em funcionamento qualquer outra caixa agrícola.

3 � Sem prejuízo dos demais requisitos legais e das orienta-
ções definidas pela caixa central, Caixa Central de Crédito Agrí-
cola Mútuo, C. R. L., podem ser criadas delegações em qualquer
localidade na área de acção da Caixa Agrícola, por deliberação
da assembleia geral, sob proposta da direcção.

ARTIGO 2.º

Integração cooperativa e fins

1 � A Caixa Agrícola integra-se no ramo de crédito do sec-
tor cooperativo, a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
do Código Cooperativo, e, como parte desse sector, coopera ac-
tivamente com as cooperativas dos demais ramos e seus organis-
mos de grau superior para o seu fortalecimento, desenvolvimento
e autonomia.

2 � A Caixa Agrícola, na prossecução da sua actividade, ori-
enta-se pelas finalidades de progresso e desenvolvimento da agri-
cultura e aumento do bem-estar físico, social e económico dos
seus associados, à luz dos princípios mutualistas do
cooperativismo.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � Constitui objecto da Caixa Agrícola o exercício de fun-
ções de crédito agrícola a favor dos seus associadas e a prática
dos demais actos inerentes à actividade bancária, nos termos da
legislação aplicável, e ainda o exercício da actividade de agente
da Caixa Central, nos termos previstos na lei e no contrato de
agência que entre ambas venha a ser celebrado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 160 � 13 de Julho de 200014 970

2 � As operações do crédito agrícola são as que, como tal, fo-
rem definidas pela lei.

SECÇÃO II

Da associação à Caixa Central e da participação no sistema
integrado do crédito agrícola mútuo

ARTIGO 4.º

Adesão à Caixa Central

1 � A Caixa Agrícola adere à Caixa Central e, assim, partici-
pa no Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, a que se
refere o capítulo IV do Regime Jurídico do Crédito Agrícola
Mútuo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 230/95, de 12 de Setembro, pelo
Decreto-Lei n.º 320/97, de 25 de Novembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 102/99, de 31 de Março, reconhecendo a competência da Caixa
Central e aceitando o exercício das funções correspondentes em
matéria de orientação, de fiscalização e de intervenção, nos ter-
mos previstos na legislação aplicável e nos estatutos da Caixa
Central.

2 � Sem prejuízo das demais condições impostas por lei, a
Caixa Agrícola só poderá exonerar-se da Caixa Central desde que
passem três anos contados da sua adesão, mediante denúncia, e
a exoneração só produzirá efeitos no último dia do ano seguinte
àquele durante o qual tiver sido feita a denúncia e após satisfa-
ção integral das obrigações para com a Caixa Central, no caso de
esta decidir declará-las vencidas e exigi-las, satisfazendo integral-
mente, neste caso, a Caixa Central as suas obrigações para com
a Caixa Agrícola.

3 � A Caixa Agrícola deve ainda, na data em que a exonera-
ção produzir efeitos, proceder ao reembolso da Caixa Central e
ou do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo do montante
correspondente aos benefícios auferidos com os procedimentos de
recuperação ou saneamento.

ARTIGO 5.º

Reembolso da Caixa Central

Caso a Caixa Central, no exercício das suas funções de orga-
nismo central do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo,
vier a satisfazer o direito de qualquer credor da Caixa Agrícola,
esta obriga-se a reembolsá-la de tudo o que ela tiver pago, no
prazo que a Caixa Central lhe fixar, sob pena de, não o fazendo,
e para além do recurso aos meios gerais de cobrança coerciva das
obrigações, poder a Caixa Central intervir na sua gestão ou, caso
a situação financeira da Caixa Agrícola envolva ameaça séria à
satisfação do seu crédito, excluí-Ia do Sistema Integrado do Cré-
dito Agrícola Mútuo.

ARTIGO 6.º

Reforço dos fundos próprios da Caixa Central

1 � No caso de uma eventual crise de solvibilidade ou de ou-
tro desequilíbrio grave da situação financeira da Caixa Central,
a Caixa Agrícola obriga-se a subscrever e a realizar parte do au-
mento de capital social necessário para corrigir essa situação, na
proporção dos seus fundos próprios, apurados no último balanço
aprovado, com limite no montante da participação que já detiver
nesse capital e nos termos e nas condições que o conselho de ad-
ministração da Caixa Central definir, de acordo com a lei e com
os seus estatutos.

2 � Em caso de urgência, e de acordo com o que for ordena-
do pelo órgão de administração da Caixa Central, a Caixa Agrí-
cola procederá ao depósito intercalar das quantias necessárias, até
ao montante máximo da sua participação no aumento do capital
social.

3 � Em caso de exoneração ou exclusão da Caixa Agrícola da
Caixa Central, o reembolso do valor dos títulos de capital, subs-
critos e realizados nos termos e para os efeitos dos números an-
teriores, fica sujeito a deliberação da assembleia geral da Caixa
Central que o permita e fixe os termos em que ele será feito.

ARTIGO 7.º

Causas de exclusão

1 � A modificação destes estatutos, colocando-os em descon-
formidade com o previsto nos artigos anteriores, o não acatamento
grave e reiterado dos poderes de orientação, de fiscalização ou

de intervenção da Caixa Central ou a não contribuição para o reforço
dos fundos próprios da Caixa Central, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo anterior, dá à Caixa Central o direito de excluir a Caixa Agrí-
cola, sem prejuízo de outras causas, legais ou estatutárias, de exclu-
são e da aplicação de outras sanções previstas nos estatutos.

2 � Em caso de exclusão, a Caixa Agrícola deve reembolsar, na
data em que a exclusão produzir efeitos, a Caixa Central e ou o Fundo
de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo do montante corresponden-
te aos benefícios auferidos com os procedimentos de recuperação
ou saneamento.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 8.º

Capital social

1 � O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado, no
mínimo de 100 000 000$, actualmente de 635 609 500$, dividido e
representado por 1 271 219 títulos de capital integralmente subscritos
e realizados.

2 � O capital social pode ser aumentado uma ou mais vezes,
por emissão de novos títulos de capital:

a) Aquando da admissão de novos associados;
b) Por subscrição de novos títulos por associados que o pre-

tendam;
c) Mediante deliberação da assembleia geral, que fixará o mon-

tante do aumento e os termos e condições de subscrição e reali-
zação dele;

d) Por incorporação de reservas disponíveis para o efeito.
3 � O valor de subscrição dos títulos de capital emitidos nos

termos das alíneas a) e b) do número anterior é fixado pela di-
recção, desde que respeitado o mínimo legalmente imposto, não
podendo, em qualquer dos casos, ser inferior ao valor nominal
nem ultrapassar o valor contabiIístico dos títulos.

4 � Os títulos de capital emitidos nos termos da alínea d) do
número anterior são atribuídos à própria Caixa Agrícola e aos asso-
ciados proporcionalmente ao capital detido antes da incorporação.

5 � O capital social só pode ser reduzido por amortização dos
títulos de capital nos seguintes casos:

a) Exoneração do associado;
b) Redução da participação do associado;
c) Exclusão do associado;
d) Falecimento de um associado, desde que os seus sucessores

não queiram ou não possam associar-se;
e) Cobertura de prejuízos, por deliberação da assembleia ge-

ral, nos termos legais.
6 � A redução da participação do associado, e sem prejuízo

de qualquer outro limite de valor superior que vier a ser estabe-
lecido em assembleia geral, só é permitida até ao valor mínimo
que vigorar em cada momento para a subscrição e realização de
capital social a efectuar por cada novo associado da mesma na-
tureza que pretenda associar-se.

7 � O valor do reembolso é fixado anualmente pela assembleia
geral, sob proposta da direcção, não podendo, em qualquer caso,
ser superior ao valor contabilístico dos títulos de capital, após ex-
clusão das reservas obrigatórias.

8 � A direcção deve suspender o reembolso:
a) Em todas as situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 5

do presente artigo, quando o reembolso for susceptível de causar
problemas graves à Caixa Agrícola, podendo o associado, em tais
circunstâncias e em caso de exoneração, retirar o respectivo pe-
dido;

b) Nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 5 do pre-
sente artigo, quando não se verificar a condição referida na alí-
nea b) do artigo 13.º dos presentes estatutos;

c) Nos casos de exclusão de associado de caixa agrícola per-
tencente ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, quando
o reembolso implicar o incumprimento ou o agravamento de in-
cumprimento de quaisquer relações ou limites prudenciais fixa-
dos por lei ou pelo Banco de Portugal àquele Sistema Integrado
ou for susceptível de lhe causar problemas graves.

ARTIGO 9.º

Títulos de capital

1 � Os títulos de capital são nominativos e no valor de 500$
cada um.
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2 � Os títulos de capital subscritos pelos associados devem ser
integralmente realizados em dinheiro.

3 � Os títulos de capital só são transmissíveis a outros associa-
dos desde que a direcção o autorize.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 10.º

Requisitos de admissão

1 � Podem ser associados da Caixa Agrícola as pessoas singulares
ou colectivas, seja qual for a sua forma jurídica, que, na área de acção
da Caixa Agrícola:

a) Exerçam actividades produtivas nos sectores da agricultura,
silvicultura, pecuária, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e in-
dústrias extractivas;

b) Exerçam como actividade principal a transformação, melho-
ramento, conservação, embalagem, transporte e comercialização
de produtos agrícolas, silvícolas, pecuários, cinegéticos, piscícolas,
aquícolas ou de indústrias extractivas;

c) Tenham como actividade o fabrico ou comercialização de
produtos directamente aplicáveis na agricultura, silvicultura, pe-
cuária, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias
extractivas ou a prestação de serviços directamente relacionados
com estas actividades, bem como o artesanato.

2 � Podem ainda ser associados da Caixa Agrícola as pesso-
as que exerçam as actividades descritas nas alíneas do número an-
terior em municípios limítrofes dos abrangidos pela área de ac-
ção desta, caso aí não exista nenhuma outra caixa agrícola em
funcionamento ou, existindo, se a associação se justificar por
razões evidentes de proximidade geográfica ou de conexão da
actividade económica por elas desenvolvida com a área de acção
da Caixa Agrícola.

3 � A admissão será decidida pela direcção, a pedido do in-
teressado, sob proposta de dois associados que confirmem estar
aquele em condições, legais e estatutárias, de ser admitido.

4 � Da recusa de admissão cabe sempre recurso para a assem-
bleia geral, que deverá ser interposto pelos proponentes no pra-
zo de oito dias a contar da data de recusa, em carta dirigida ao
presidente da mesa, que inscreverá o assunto na ordem de traba-
lhos da primeira reunião que for convocada.

5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subs-
crição e realização de, pelo menos, 200 títulos de capital.

6 � As pessoas colectivas devem subscrever e realizar in-
tegralmente, na data de admissão, pelo menos 200 títulos de
capital.

7 � A responsabilidade dos associados é limitada ao capital
por eles subscrito.

ARTIGO 11.º

Direitos dos associados

Para além dos previstos na lei aplicável, constituem direitos dos
associados da Caixa Agrícola:

a) Obterem da Caixa Agrícola créditos destinados ao financi-
amento da sua actividade e os serviços que ela prestar, nas con-
dições e termos fixados nas leis, regulamentos e deliberações dos
órgãos da Caixa Agrícola;

b) Elegerem e serem eleitos para os órgãos sociais da Caixa
Agrícola;

c) Obterem, através dos órgãos competentes, informações so-
bre a situação da Caixa Agrícola, sem prejuízo das regras relati-
vas ao segredo bancário.

ARTIGO 12.º

Deveres dos associados

Para além dos previstos nas leis, constituem deveres dos asso-
ciados da Caixa Agrícola:

a) Realizarem pontualmente as prestações previstas nas leis,
nos estatutos e nos contratos que celebrem com a Caixa Agrí-
cola;

b) Usarem, nas relações com a Caixa Agrícola, de boa fé;
c) Não desviarem os créditos recebidos da Caixa Agrícola das

aplicações com base nas quais foram contratados, fornecendo as
informações necessárias e autorizando os exames e as vistorias
que forem considerados oportunos;

d) Participarem, pelos meios legais e estatutários, nos órgãos
sociais da Caixa Agrícola, aceitando e exercendo os cargos para que
forem eleitos, salvo justo motivo de recusa, cooperando entre si
para a prossecução dos seus fins e objecto.

ARTIGO 13.º

Exoneração e redução da participação

1 � Até ao dia 31 de Outubro de cada ano, podem os associados
que o desejarem apresentar a sua exoneração ou solicitar a redução
da sua participação, por carta dirigida à direcção, de acordo com as
condições:

a) Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data de re-
alização dos títulos de capital;

b) O reembolso não implicar a redução do capital social para
valor inferior ao capital mínimo previsto nos estatutos, nem im-
plicar o incumprimento ou o agravamento de incumprimento de
quaisquer relações ou limites prudenciais fixados por lei ou pelo
Banco de Portugal em relação à Caixa Agrícola.

2 � A exoneração torna-se efectiva após aprovação pela as-
sembleia geral que analisar o relatório e contas relativos ao ano
em que o pedido for apresentado.

3 � O associado exonerado, bem como o que tenha reduzido
a sua participação, tem direito ao reembolso dos seus títulos de
capital, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, podendo,
no entanto, a direcção mandar suspender o reembolso, conforme
previsto no n.º 8 do mesmo artigo 8.º

4 � O reembolso poderá ser realizado em três prestações anuais,
salvo se prazo inferior for decidido pela direcção.

ARTIGO 14.º

Exclusão e outras sanções

1 � Poderá ser excluído pela assembleia geral o associado que
incumprir com gravidade os seus deveres, designadamente quan-
do desse incumprimento resultar prejuízo para o bom nome e
crédito da Caixa Agrícola ou se traduza em desvio grave e frau-
dulento dos créditos recebidos para aplicações diferentes das con-
tratadas ou ainda no não pagamento pontual das prestações pre-
vistas na lei e nos estatutos ou que tenham sido contratadas com
a Caixa Agrícola.

2 � A direcção pode suspender o associado que incumpra com
gravidade os seus deveres.

3 � A suspensão não poderá ser decidida sem prévia audição
do associado e torna-se eficaz com a sua comunicação.

4 � A suspensão termina com o cumprimento pelo associado,
no prazo que lhe for fixado, dos deveres que tiver incumprido ou
por deliberação da assembleia geral na sua reunião imediatamente
subsequente à comunicação que levante a suspensão ou que ex-
clua o associado.

5 � O associado suspenso tem a faculdade de assistir à reu-
nião da assembleia geral em que o seu caso seja apreciado, po-
dendo nela deduzir a sua defesa.

6 � Poderão ser criadas outras sanções a incluir em regulamen-
to interno a ser aprovado em assembleia geral, nos termos do Có-
digo Cooperativo.

7 � O associado excluído terá direito ao reembolso previsto
no n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, a realizar nos termos do
n.º 4 do artigo anterior, podendo a direcção mandar suspender o
reembolso, conforme previsto no n.º 8 do citado artigo 8.º, e re-
ter as importâncias que se mostrem necessárias a garantir a in-
demnização pelos danos emergentes do facto em que a exclusão
se fundamentou.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Dos órgãos sociais em geral

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Caixa Agrícola a assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.
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ARTIGO 16.º

Duração e remuneração dos mandatos

1 � A duração do mandato dos titulares dos órgãos sociais e da
mesa da assembleia geral é de três anos, sendo sempre permitida a
reeleição.

2 � O exercício efectivo dos cargos sociais é ou não remune-
rado, nos termos que forem definidos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Inelegibilidade e incompatibilidades

1 � Sem prejuízo de outras causas legais de inelegibilidade,
não podem ser eleitos para qualquer cargo social, ou nele perma-
necer, os associados que, por si ou através de empresas por eles
directa ou indirectamente controladas, ou de que sejam adminis-
tradores, directores ou gerentes, se encontrem ou tenham estado
em mora para com a Caixa Agrícola por período superior a
30 dias, seguidos ou interpolados, excepto quando tal situação te-
nha cessado, pelo menos, 180 dias antes da eleição.

2 � Sem prejuízo do disposto no Regime Geral das Institui-
ções de Crédito e Sociedades Financeiras, não podem igualmen-
te fazer parte da direcção ou do conselho fiscal da Caixa Agrí-
cola, nem nela desempenhar funções ao abrigo de contrato de
trabalho subordinado ou autónomo:

a) Os administradores, directores, gerentes, consultores técni-
cos ou mandatário de outras instituições de crédito, nacionais ou
estrangeiras, à excepção da Caixa Central e de instituições de
crédito por esta controladas;

b) Os que desempenhem funções de administrador, director, ge-
rente, consultor, técnico ou mandatário, ou que sejam trabalha-
dores de pessoas singulares ou colectivas que detenham mais que
um quinto do capital de qualquer outra instituição de crédito ou
sociedade financeira ou empresas por esta controladas;

c) Os que desempenhem funções de administração, gerência ou
direcção em qualquer empresa cujo objecto seja o fornecimento
de bens e serviços destinados às actividades referidas no n.º 1 do
artigo 10.º, salvo em casos cuja justificação seja expressamente
aceite pelo Banco de Portugal.

3 � Durante o mandato, as situações susceptíveis de gerar
inelegibilidades, bem como incompatibiIidades, dos membros da
direcção e da mesa da assembleia geral serão verificadas pelo
conselho fiscal, e a deste pela mesa da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Segredo bancário

Todos os titulares dos órgãos sociais da Caixa Agrícola, os seus
empregados, mandatários, cometidos e outras pessoas que lhes
prestem serviços a título permanente ou ocasional estão obriga-
dos à guarda do segredo bancário, sob pena de responsabilidade
estatutária, disciplinar, civil e criminal.

ARTIGO 19.º

Eleição

Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal são eleitos pela assembleia geral, por maioria sim-
ples de votos, de entre os associados no pleno gozo dos seus di-
reitos, por escrutínio secreto, de entre as listas que satisfaçam os
seguintes requisitos:

a) Indiquem os nomes e cargos a desempenhar, bem como os
respectivos suplentes, para a mesa da assembleia geral, direcção
e conselho fiscal;

b) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral
com antecedência mínima de 15 dias em relação à data da assem-
bleia geral;

c) Sejam subscritas pela direcção cessante ou por um mínimo
de 20 associados no pleno gozo dos seus direitos;

d) Sejam acompanhadas da declaração escrita de cada associ-
ado constante da lista de que aceita o cargo para que venha a ser
eleito.

ARTIGO 20.º

Processo eleitoral

1 � O presidente da mesa da assembleia geral pronunciar-se-
-á sobre a aceitação das listas nas 24 horas subsequentes à sua
apresentação.

2 � Aceites as candidaturas, serão estas afixadas em lugar vi-
sível, na sede e outros estabelecimentos da Caixa Agrícola.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral é responsável
pelo processo de candidaturas, que deverá estar concluído até às
0 horas do dia anterior ao fixado para a eleição.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extra-
ordinárias.

3 � A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, duas vezes
em cada ano, uma até 31 de Março, para apreciação e votação do
relatório e contas da direcção, do balanço, bem como o parecer
do conselho fiscal; outra até 31 de Dezembro, para apreciação e
votação do plano de actividades e do orçamento para o exercício
seguinte.

4 � A assembleia geral extraordinária reunirá, por iniciativa
do presidente da mesa, a pedido da direcção ou do conselho fis-
cal ou a requerimento de, pelo menos, 10% dos associados.

ARTIGO 22.º

Mesa

1 � As reuniões da assembleia geral são dirigidas pelo presi-
dente da mesa, a qual é composta, para além do presidente, por
um vice-presidente e um secretário.

2 � Compete ao presidente representar a mesa, convocar as
reuniões da assembleia geral e dar posse aos membros dos cor-
pos sociais.

3 � O presidente é substituído, nas faltas e impedimentos, pelo
vice-presidente, que, no início da reunião da assembleia, deve pro-
por a eleição de um associado presente para a mesa.

4 � Ao secretário compete lavrar as actas das reuniões da as-
sembleia geral e substituir o presidente na falta ou impedimento
conjunto dele e do vice-presidente, devendo, neste caso, no iní-
cio da reunião propor à assembleia a eleição de dois associados
para a mesa.

5 � Verificando-se a falta ou impedimento de todos os mem-
bros da mesa, a reunião será aberta pelo presidente do conselho
fiscal ou por quem o substitua, que deve propor à assembleia a
eleição de três associados para integrarem a mesa.

ARTIGO 23.º

Competência

Sem prejuízo do mais que for previsto nas leis e nos estatu-
tos, compete à assembleia geral:

a) Eleger, suspender e destituir os titulares dos cargos sociais;
b) Votar a proposta de plano de actividades e de orçamento da

Caixa Agrícola para o exercício seguinte;
c) Votar o relatório, o balanço e as contas do exercício anteri-

or, bem como o parecer do conselho fiscal;
d) Aprovar a fusão, a cisão e a dissolução da Caixa Agrícola;
e) Aprovar a associação e a exoneração da Caixa Agrícola da

Caixa Central e de organismos cooperativos de grau superior;
f) Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa

Agrícola;
g) Decidir do exercício de direito de acção cível ou penal con-

tra directores, gerentes, outros mandatários ou membros do con-
selho fiscal e da mesa da assembleia geral;

h) Decidir da alteração dos estatutos.

ARTIGO 24.º

Reuniões

1 � As reuniões da assembleia geral são convocadas com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, pelo presidente da mesa, excepto
as que se destinem à eleição dos titulares dos cargos sociais e a
decidir da alteração dos estatutos, cuja antecedência será de
30 dias.

2 � A convocatória, que deverá conter de trabalhos, o dia, hora
e local da reunião, será publicada num diário do distrito em que
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a Caixa Agrícola tenha a sua sede ou, alternativamente, em outra
publicação do distrito que tenha uma periodicidade máxima quinze-
nal.

3 � Na impossibilidade de se observar o disposto no número
anterior, será a convocatória da assembleia geral publicada num
jornal de localidade mais próxima em que se situe a sede da
Caixa Agrícola.

4 � A convocatória será sempre afixada em lugar visível da
sede e de outros estabelecimentos da Caixa Agrícola.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convoca-
tória se estiver presente mais de metade dos associados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não estiver presente nú-
mero suficiente de associados, a assembleia geral reunirá, com
qualquer número, uma hora depois.

3 � No caso da convocatória de assembleia geral extraordiná-
ria a requerimento de, pelo menos, 10% dos associados, a reu-
nião só se efectuará se nela estiverem, pelo menos, três quartos
dos requerentes.

ARTIGO 26.º

Deliberações nulas

São nulas todas às deliberações tomadas sobre matérias que não
constem na ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes ou devidamente representados todos os associa-
dos da Caixa Agrícola no pleno gozo dos seus direitos, estes con-
cordarem, por unanimidade, com a respectiva inclusão, ou se tais
deliberações incidirem sobre matéria constante da alínea g) do ar-
tigo 23.º destes estatutos.

ARTIGO 27.º

Votação

1 � Cada associado dispõe, nas reuniões da assembleia geral,
de um voto, qualquer que seja a sua participação no capital so-
cial.

2 � Na aprovação das matérias constantes das alíneas d), e),
g), h) e i) do artigo 23.º é exigida maioria qualificada de, pelo
menos, dois terços dos votos expressos.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 28.º

Composição

1 � A administração da Caixa é exercida pela direcção, cons-
tituída por um número ímpar de membros efectivos, no mínimo
de três, cuja idoneidade dê garantias de gestão sã e prudente, com
igual número de suplentes, eleitos para os cargos de presidente,
secretário e tesoureiro, sendo os restantes vogais, todos dispen-
sados de caução.

2 � No impedimento de qualquer dos membros efectivos, a
substituição será feita por escolha entre os restantes, sendo cha-
mados tantos suplentes quantos os impedidos, pela ordem que
foram inscritos na respectiva lista, os quais começam por preen-
cher os cargos de vogais.

3 � Os suplentes poderão assistir e participar nas reuniões de
direcção sem direito de voto.

4 � A gestão corrente da Caixa Agrícola poderá ser confiada
pela direcção a, pelo menos, dois dos seus membros, os quais de-
vem possuir experiência adequada ao exercício dessas funções

5 � Sempre que tal se mostre necessário para assegurar a sa-
tisfação do requisito previsto no número anterior, no máximo dois
vogais da direcção poderão ser escolhidos de entre pessoas não
associadas da Caixa Agrícola.

ARTIGO 29.º

Competência

Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos, com-
pete à direcção:

a) Administrar e representar a Caixa Agrícola;
b) Elaborar, para votação pela assembleia geral, uma proposta de

plano de actividades e de orçamento para o exercício seguinte;

c) Elaborar, para votação pela assembleia geral, o relatório e as
contas relativos ao exercício anterior;

d) Adoptar medidas necessárias à garantia da solvibilidade e li-
quidez da Caixa Agrícola;

e) Decidir das operações de crédito da Caixa Agrícola;
f) Fiscalizar a aplicação dos capitais mutuados;
g) Promover a cobrança coerciva dos créditos da Caixa Agrí-

cola vencidos e não pagos;
h) Organizar, dirigir e disciplinar os serviços.

ARTIGO 30.º

Modo de obrigar, poderes de representação
e delegação de poderes

1 � A Caixa Agrícola obriga-se pela assinatura conjunta de
dois directores, competindo ao presidente da direcção o exercí-
cio dos poderes colectivos de representação externa e interna.

2 � A direcção poderá delegar, por deliberação unânime dos
seus membros, os seus poderes para conceder crédito, constituir
depósitos ou realizar quaisquer outras aplicações em empregados
qualificados, nos termos seguintes:

a) Fique assegurado que a decisão, no exercício de poderes de-
legados, seja tomada colegialmente e com intervenção de pelo
menos um director;

b) O exercício dos poderes delegados seja limitado à conces-
são de crédito ou a aplicações financeiras que, por si próprias ou
somadas com outras em vigor, em benefício da mesma entidade,
à excepção dos depósitos constituídos na Caixa Central, não ex-
cedam o menor dos limites à concentração de risco fixados pelo
Banco de Portugal.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 31.º

Composição

O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e,
pelo menos, um suplente.

ARTIGO 32.º

Competência

1 � Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos,
compete ao conselho fiscal:

a) Acompanhar assiduamente a acção da direcção, colaboran-
do com ela quando para tanto for solicitado;

b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e do-
cumentação da Caixa Agrícola, verificando a existência de valo-
res de qualquer natureza;

c) Emitir pareceres sobre o relatório e contas da Caixa Agrí-
cola e sobre a proposta de plano de actividades e orçamento;

d) Zelar pela correcta aplicação das regras legais e estatutári-
as e das deliberações da assembleia geral.

2 � Os pareceres previstos na alínea c) do número anterior de-
vem ser emitidos no prazo máximo de 10 dias após a recepção
dos documentos a que disserem respeito.

SECÇÃO V

Das reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 33.º

Reservas

Sem prejuízo de outras que a assembleia entenda criar, são des-
de já criadas as seguintes reservas:

a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exer-
cício, para a qual reverterão, pelo menos, 20% dos excedentes
anuais líquidos, até que esta atinja montante igual ao capital so-
cial;

b) Reserva para educação e formação cooperativa, destinada a
financiar despesas de formação técnica, cultural e cooperativa dos
associados e funcionários da Caixa Agrícola, para a qual rever-
terão, no máximo, 2,5% dos excedentes anuais líquidos e ainda
as importâncias que, a qualquer título, forem obtidas para aque-
la finalidade;

c) Reserva para mutualismo, destinada a custear acções de
entreajuda e auxílio mútuo de que careçam associados ou empre-
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gados, para a qual reverterão, no máximo 2,5% dos excedentes anuais
líquidos;

d) Reserva para reforço da situação líquida, para a qual rever-
terão, no mínimo, 20% dos excedentes anuais líquidos, até que
esta atinja montante igual ao dos benefícios auferidos pela Cai-
xa com os procedimentos de recuperação ou saneamento.

ARTIGO 34.º

Distribuição de excedentes

1 � Os resultados obtidos pela Caixa Agrícola, após cobertu-
ra de eventuais perdas de exercícios anteriores e após as rever-
sões para as diversas reservas, podem retornar aos associados sob
a forma de remuneração de títulos de capital ou outras formas de
distribuição, nos termos do Código Cooperativo.

2 � Não podem ser distribuídos resultados pelos associados se
a Caixa Agrícola se encontrar em situação de incumprimento de
rácios e limites prudenciais obrigatórios.

3 � Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a 50 000$, a parte que lhe couber na operação
distribuição de resultados será aplicada no aumento da sua parti-
cipação no capital da Caixa Agrícola até ser atingido aquele mon-
tante.

SECÇÃO VI

Das operações de crédito, cambiais e da prestação de serviços

ARTIGO 35.º

Regime

A Caixa Agrícola, na realização das suas operações de crédito
e cambiais e na prestação de serviços, reger-se-á pelas disposi-
ções legais, estatutárias e regulamentares em vigor e pelas ori-
entações genéricas que nos limites das suas competências forem
definidas pela Caixa Central, tendo em vista os objectivos
mutualistas e cooperativistas da Caixa Agrícola, de desenvol-
vimento da agricultura e de melhoria das condições de vida das
comunidades rurais.

ARTIGO 36.º

Beneficiários das operações activas

1 � A Caixa Agrícola pratica operações activas com os seus
associados e, desde que autorizada pelo Banco de Portugal, cum-
pridas as regras prudenciais fixadas na lei e observados os limi-
tes que o Banco de Portugal estabelecer, com terceiros não asso-
ciados.

2 � Ninguém poderá receber crédito da Caixa Agrícola se para
com ela se encontrar em mora não justificada.

ARTIGO 37.º

Aprovação das operações de crédito

A concessão de crédito é sempre decidida colegialmente.

SECÇÃO VII

Da auditoria

ARTIGO 38.º

Auditoria

A Caixa Agrícola contratará um serviço de auditoria, com as
funções, a organização e nas condições previstas nos n.os 1 a 3 do
artigo 37.º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das
Cooperativas de Crédito Agrícola, aprovado pelo artigo 1.º do De-
creto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, e alterado pelo Decreto-Lei
n.º 230/95, de 12 de Setembro.

SECÇÃO VIII

Da dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 39.º

Remissão

Na liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o regime legalmen-
te previsto para a liquidação das instituições de crédito em ge-

ral, observado que esteja o disposto no Regime Jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola.

ARTIGO 40.º

Destino do património em liquidação

A liquidação do património da Caixa Agrícola poderá efectuar-se
através da mera transferência da totalidade dos seus activos e passivos
para a Caixa Central ou, por indicação desta, para uma caixa de
crédito agrícola mútuo com área de acção em município limítrofe
ao da caixa dissolvida, se isso for autorizado pelo Banco de Portugal,
a pedido fundamentado da comissão liquidatária.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 07225156

AUTO GARAGEM FUNDEVILENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 779;
identificação de pessoa colectiva n.º 502819430; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 2/20000605.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital social de 800 000$ para 3 007 230$, ten-
do, em consequência, alterado o artigo 4.º do respectivo contra-
to, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 3 007 230$ e está
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
2 706 507$, pertencente ao sócio Azemiro Hernâni de Sousa Ro-
cha, e outra do valor nominal de 300 723$, pertencente à sócia
Maria Albertina Duarte Basto da Silva.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 06928021

PORTO � 1.A SECÇÃO

EUROWOOD � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
000524; pasta n.º 9003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Maio do ano 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida
Lurdes Cordeiro, ajudante do mesmo Cartório em exercício em
virtude de o lugar de notário se encontrar vago, compareceram
como outorgantes:

1.º José Miguel Rebelo Pereira de Abreu, casado sob o regime
de separação de bens com Beatriz da Conceição Gonçalves Mi-
randa Pereira de Abreu, natural da freguesia de Santo Ildefonso,
desta cidade do Porto, onde reside na Rua de Caldas Xavier, 38,
3.º, E, titular do bilhete de identidade n.º 3451602, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil do Porto em 27 de Abril de
2000, contribuinte fiscal n.º 102519099;

2.º Joaquim Augusto Silva Taborda, casado no regime de co-
munhão de adquiridos com Maria Gabriela Silva Pereira Camelo
Taborda, natural de Angola, residente na Rua de Jerónimo Men-
donça, 274, 3.º, direito, no Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 7295672, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto em 26 de Junho de 1996,  contr ibuinte f iscal
n.º 150797559.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
aludidos bilhetes.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROWOOD � Comércio de Ma-
deiras e Consultoria, L.da, com sede na Rua do Professor Mota
Pinto, 6-F, 1.º, escritório 28, freguesia de Ramalde, do concelho
do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e agenciamento de madei-
ras e derivados, consultoria económica, financeira, contabilística
e fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, correspondente, por arredondamento, a 24 940 euros,
e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4 600 000$, pertencente ao sócio José Miguel Rebelo Pereira de
Abreu, e outra do valor nominal de 400 000$, pertencente ao só-
cio Joaquim Augusto Silva Taborda.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-

mento do montante do capital social, depositado em nome da so-
ciedade, para fazer face aos custos com a constituição e registo
da mesma e outros necessários à prossecução da sua actividade;

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisi-
ção para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo defi-
nitivo do contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respecti-
vo registo no prazo de três meses.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923202

COPY XL � CENTRO DE FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
000529; pasta n.º 9017.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 27 de Abril do ano 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Fran-
cisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório em
exercício em virtude de o lugar de notário se encontrar vago,
compareceram como outorgantes:

1.º Ricardo Filipe Alves Ferreira, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Fafe e residente no lugar do Assento, da fre-
guesia de Seidões, do mesmo concelho, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 11714000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa em 9 de Janeiro de 1996, contribuinte fiscal
n.º 225988100;

2.º Ezequiel Rúben Cunha Leite, casado com Maria Luísa Tei-
xeira Moreira no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, onde re-
side na Rua da Estação Velha, 2265, titular do bilhete de identi-
dade n.º 6630196, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa em 24 de Agosto de 1998, contribuinte fiscal
n.º 134036417.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
aludidos bilhetes.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Copy XL � Centro de Fotocópi-
as, L.da, com sede na Rua de S. Tomé, 1064, freguesia de Para-
nhos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de centro de fotocópias.
Comércio de material de escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 040 000$, correspondente, por arredondamento, a 5187 euros, e
está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 950 000$,
pertencente ao sócio Ricardo Filipe Alves Ferreira, e outra do va-
lor nominal de 90 000$, pertencente ao sócio Ezequiel Rúben Cu-
nha Leite.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o
qual de seguida se defere aos sócios não cedentes, na proporção
das quotas de que, ao tempo, sejam titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-

mento do montante do capital social depositado em nome da so-
ciedade, para fazer face aos custos com a constituição e registo
da mesma e outros necessários à prossecução da sua actividade;

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisi-
ção para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo defi-
nitivo do contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respecti-
vo registo no prazo de três meses.

Foram-me exibidos;
a) Um certificado de admissibilidade da firma adoptada, emi-

tido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 13 do cor-
rente; e

b) A guia do depósito do capital social, efectuado hoje no Ban-
co Santander, S. A., balcão dos Aliados, Porto.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a expli-
cação do seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea
deles.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923059

PAPELARIA PREGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9036; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
000606; pasta n.º 9036.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papelaria Pregão, L.da, e tem
sede na Estrada Nacional n.º 109, à Rua da Estação, 710, Gran-
ja, freguesia de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de
Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de papelaria, bazar,
tabacaria, lotaria, Totobola, jornais e revistas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma de 3000 euros,

que pertence à sócia Dalila Maria Teixeira de Carvalho Silva, e
outra de 2000 euros, que pertence à sócia Liliana Carvalho Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Dalila Maria
Teixeira de Carvalho Silva, desde já nomeada gerente.

2 � Fica expressamente proibido à gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
tais como fianças, subfianças, letras de favor, avales ou quaisquer
outros semelhantes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, a geren-
te poderá:

a) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, inclu-
indo veículos automóveis;

b) Tomar ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos co-
merciais ou industriais;

c) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer imóveis

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios; quan-
do a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em
segundo, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, terão o destino que a assembleia
geral deliberar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou
formalidades especiais, serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de ante-
cedência.

Mais declararam os outorgantes que a gerente nomeada fica
desde já autorizada a levantar o montante do capital social de-
positado para fazer face a despesas de constituição e início de
actividade.

Está conforme.

Junho de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923512

DOURURBANO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
000526; pasta n.º 9011.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOURURBANO � Investimen-
tos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

A sua sede é na cidade do Porto, na Rua de Gonçalo Cristó-
vão, 236, sala 6.7, podendo a mesma ser transferida para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, compra
e venda de bens imobiliários, arrendamento de bens imobiliários
e a construção de edifícios.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, inteiramente subscrito e re-
alizado, e está representado e dividido em 100 000 acções, cada
uma com um valor nominal de 1 euro.

ARTIGO 5.º

As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente con-
vertíveis, à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

§ 1.º Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
§ 2.º Os títulos serão assinados por dois administradores, po-

dendo a assinatura de um deles ser efectivada por chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos das leis apli-
cáveis e nas condições que forem estabelecidas em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar sociedades
comerciais e industriais, agrupamentos complementares da empre-
sa, consórcio e associações com participação de capital realiza-
do ou a realizar, bem como adquirir, vender e alienar participa-
ções no capital de outras empresas privadas ou estatais.

§ único. A sociedade poderá adquirir acções e obrigações pró-
prias e sobre elas efectuar quaisquer operações, por deliberação
do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, que
será composto por sete membros, eleitos em assembleia geral
reunida especialmente para esse efeito, os quais designarão, en-
tre si, o presidente.

§ único. O conselho de administração poderá designar entre os
seus membros um administrador-delegado, ao qual caberá,
especialmente, o expediente e execução das resoluções do con-
selho.

ARTIGO 10.º

A sociedade, por intermédio do seu conselho de administração,
poderá conferir mandatos a trabalhadores de empresa ou a pes-
soas estranhas a ela, encarregando-as do desempenho permanen-
te ou temporário de quaisquer funções, que deverão ficar expres-
sas no respectivo mandato.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das de-
mais atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios e efectivar todas as operações rela-
tivas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e
contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens, podendo para o efeito delegar
os seus poderes num só mandatário, constituído nos termos do
artigo 9.º;

c) Aprovar o orçamento e plano de empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis e móveis,

incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas

para, nomeadamente, formar sociedades, agrupamentos comple-

mentares da empresa e celebrar contratos de consórcio e de associa-
ções em participação;

f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou
estrangeiro, prestar as garantias necessárias e aceitar a fiscaliza-
ção das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para o exercício de cargos sociais noutras empresas;

h) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja
titular de acções quotas ou partes sociais, apoio técnico e finan-
ceiro, concedendo empréstimo e prestando avales e fianças.

ARTIGO 12.º

Com excepção do disposto na alínea b) do artigo anterior, to-
dos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo cheques,
letras, livranças, só vincularão quando assinadas por:

a) Dois administradores;
b) Dois mandatários, constituídos nos termos do artigo 10.º

ARTIGO 13.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatári-
os obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negó-
cios sociais.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração reunirá normalmente uma vez por
mês e, além disso, todas as vezes que o presidente o convoque,
devendo constar das respectivas actas as deliberações que forem
tomadas.

§ 1.º O presidente convocará a reunião do conselho sempre que
o julgue necessário e ainda quando for solicitado para tal por al-
gum dos seus membros.

§ 2.º Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as deli-
berações serão tomadas por maioria de votos, tendo o presiden-
te, em caso de empate, o voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e um suplente, eleitos em assembleia geral, que deverão ser re-
visores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

ARTIGO 16.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especifica-
das na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

ARTIGO 17.º

O conselho de administração e o fiscal único poderão reunir em
sessão conjunta para apreciar os assuntos que exijam parecer do
fiscal único, a solicitação do presidente do conselho de adminis-
tração.

§ único. A convocação destas sessões conjuntas será feita pelo
presidente deste conselho de administração, por carta registada,
indicando o assunto a tratar, expedida com a antecedência míni-
ma de cinco dias.

ARTIGO 18.º

No caso de falta, renúncia ou impedimento, quer temporário,
quer prolongado, de qualquer dos membros do conselho de ad-
ministração, far-se-á a sua substituição nos termos determinados
por lei.

ARTIGO 19.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia
geral que os eleger.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas pos-
suidores de acções ou títulos de subscrição que as substituam, que
até ao início da sessão façam prova da sua titularidade.
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ARTIGO 21.º

Cada acção corresponde a um voto, tendo os accionistas tantos
votos quantas as acções que possuírem, sem qualquer limite.

ARTIGO 22.º

Os accionistas poderão fazer-se representar por outros accionis-
tas, a quem confiram mandato, por simples carta, que, indicando o
número e a data do Diário da República em que haja sido publicado
o aviso convocatório da assembleia, seja dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral e entregue até ao início da sessão.

ARTIGO 23.º

A assembleia gerai poderá funcionar em primeira reunião desde
que se achem presentes accionistas com direito de voto que repre-
sentem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 24.º

Na convocatória da assembleia geral pode desde logo ser fixada
segunda data, nos termos do n.º 4 do artigo 383.º do Código das
Sociedades Comerciais, para o caso de a mesma não poder fun-
cionar na primeira reunião por insuficiência de representação do
capital exigido por lei ou pelo contrato.

ARTIGO 25.º

O clausulado nos dois artigos anteriores não se aplica à assem-
bleia geral destinada, no todo ou em parte, à nomeação de liqui-
datários.

ARTIGO 26.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te e um secretário.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de admi-

nistração ou o fiscal único o julguem conveniente, ou quando re-
querida por accionistas que representem, pelo menos, 25% do
capital social.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

As eleições para os cargos sociais serão feitas de quatro em
quatro anos, sendo permitida a reeleição.

§ único. Os membros dos órgãos sociais permanecerão no exer-
cício das suas funções até à eleição e posse de quem deva
substituí-los.

ARTIGO 30.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixa-
das anualmente por uma comissão de vencimentos, composta por
três membros eleitos trienalmente pela assembleia geral.

ARTIGO 31.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguin-
te distribuição:

a) A percentagem que a lei determinar para integração ou rein-
tegração do fundo de reserva legal;

b) O remanescente terá o destino que lhe for dado em assem-
bleia geral pelos accionistas que representem, pelo menos, 50%
do capital social, mesmo para constituição ou reforço de fundos
de reserva, sem qualquer limite.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922966

CASA DO CASTANHAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
000529; pasta n.º 9016.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Casa do Castanhal,
SGPS, S. A., e regula-se pelas normas legais aplicáveis e por este
pacto social.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas sociais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo Alegre,
830, 9.º, da freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar ou
encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta do exercício de acti-
vidades económicas, e a prestação de serviços técnicos de admi-
nistração a sociedades em que detenha participações.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integral-
mente subscrito e dividido em 50 000 acções com o valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

2 � O capital encontra-se realizado na quantia de 16 500 euros,
devendo o remanescente, no montante de 33 500 euros, ser rea-
lizado no prazo máximo de cinco anos, pelos montantes e nas
datas a fixar por deliberações da assembleia geral.

3 � As acções são nominativas.
4 � Pode haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 500 e

1000 acções.
ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � É livremente permitida a transmissão entre vivos de ac-
ções, por título oneroso ou por título gratuito, entre os accionis-
tas, bem como entre estes e os descendentes dos accionistas fun-
dadores.

2 � É também livremente permitida a transmissão de acções
por sucessão legitimária.

3 � Fora dos casos previstos nos dois números anteriores,
a transmissão de acções por título oneroso ou por título gra-
tuito, entre vivos ou por morte, depende do consentimento da
sociedade.

4 � Este consentimento deverá ser solicitado pelo accionista
transmitente ou, no caso de transmissão por morte, pelo cabeça-
-de-casal da herança do accionista falecido, podendo sê-lo tam-
bém pelo interessado na transmissão, mediante carta registada
com aviso de recepção dirigida ao conselho de administração,
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indicando o número de acções a alienar, a identificação do compra-
dor e as condições da operação.

5 � No prazo de 20 dias a contar da recepção da carta indi-
cada no número anterior, o conselho de administração, também
por carta registada com aviso de recepção, comunicará ao accio-
nista ou ao cabeça-de-casal da herança do accionista falecido ou
ainda ao interessado na transmissão a decisão de prestar ou de
negar o consentimento.

6 � No caso de a transmissão das acções não ser consentida,
os accionistas têm o direito de preferência na compra das mes-
mas acções.

7 � Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de
preferência estabelecido no n.º 6, o conselho de administração,
dentro do prazo de cinco dias a contar da emissão da carta indi-
cada no n.º 5 negando o consentimento em causa, dirigirá aos ac-
cionistas cartas registadas com aviso de recepção indicando o nú-
mero de acções a alienar, a identificação do comprador e as condições
da operação, bem como indagando se os mesmos accionistas pre-
tendem ou não adquirir as acções.

8 � Os accionistas interessados na aquisição comunicarão
esta sua pretensão ao conselho de administração pela mesma
forma e dentro do prazo de 20 dias a contar da recepção da
referida carta.

9 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer
o direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão
divididas entre os mesmos na proporção do número de acções que
então possuírem.

10 � O preço e as condições por que as acções serão adquiri-
das pelos accionistas são absolutamente iguais ao preço e às con-
dições da operação de venda proposta.

11 � No caso de transmissão gratuita de acções, o direito de
preferência será exercido pelo valor emergente de um balanço es-
pecialmente elaborado para o efeito.

12 � Ao direito de preferência na compra de acções estabele-
cido no n.º 6 deste artigo é expressamente atribuída eficácia real,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 421.º do Có-
digo Civil.

ARTIGO 6.º

Amortização de acções

1 � É admitida a amortização de acções pela sociedade:
a) Por acordo com o titular das acções;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;
c) Se uma sociedade accionista for dissolvida ou for declarada

falida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas ou, por qualquer

forma, sujeitas a apreensão judicial;
e) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do accio-

nista, as respectivas acções forem adjudicadas ao seu cônjuge;
f) Se um accionista violar qualquer disposição do contrato so-

cial;
g) Se um accionista utilizar para fins estranhos à sociedade e

com prejuízo desta ou de algum accionista as informações que
houver obtido através do exercício do direito de informação que
lhe assiste;

h) Se um accionista falecer sem herdeiros legitimários;
i) Nos demais casos previstos na lei.
2 � O exercício do direito de amortização de acções pela so-

ciedade é da competência da assembleia geral.
3 � A deliberação sobre o exercício do direito de amortiza-

ção deve ser tomada por maioria dos votos emitidos, não caben-
do direito de voto às acções objecto de decisão.

4 � A assembleia geral deverá exercer aquele direito no pra-
zo de 90 dias contados do conhecimento pelo conselho de admi-
nistração de qualquer dos eventos referidos nas alíneas do
n.º 1 deste artigo.

5 � A amortização considera-se efectuada mediante a comu-
nicação da deliberação respectiva ao accionista ou ao terceiro por
ela afectado.

6 � Salvo o caso de acordo das partes em contrário, o valor
da amortização de acções é calculado nos termos das regras es-
tabelecidas no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades
Comerciais.

7 � O valor fixado para a amortização de acções será pago
pela sociedade em três prestações iguais, vencendo-se a primei-
ra 30 dias após a efectuação da amortização e as segunda e ter-
ceira, respectivamente seis meses e um ano depois do vencimento
daquela.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração ou o administrador único e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuí-
da por lei e por estes estatutos e é constituída por todos os ac-
cionistas com direito de voto que, até 10 dias antes da data de-
signada para a reunião, tiverem averbadas em seu nome no livro
de registo da sociedade ou depositadas numa instituição de cré-
dito pelo menos 100 acções.

2 � Para o efeito do disposto no número anterior, as acções
devem manter-se registadas em nome do accionista ou deposita-
das pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas possuidores de um número inferior a

100 acções poderão agrupar-se por forma a completar esse nú-
mero, fazendo-se então representar por um só dos agrupados, o
que, por meio de carta, deverá ser comunicado ao presidente da
mesa da assembleia geral.

5 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônju-
ge, por ascendente ou descendente, por outro accionista ou por
um membro do conselho de administração da sociedade; as pes-
soas colectivas far-se-ão representar por quem, para o efeito, de-
signarem.

6 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem
ser dirigidos ao presidente da mesa.

7 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
deverão participar nas reuniões da assembleia geral, não tendo di-
reito de voto aqueles que não forem accionistas.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos e reelegí-
veis uma ou mais vezes, podendo qualquer deles ser ou não ac-
cionista.

ARTIGO 10.º

Deliberaçoes

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída
e poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quan-
do estiverem presentes ou representados accionistas titulares de
mais de 50% do capital social.

2 � No caso de a assembleia geral, regularmente convocada,
não poder funcionar por insuficiente representação do capital
social e de na respectiva convocatória não ter sido, desde logo,
fixada uma segunda data para a mesma, será convocada uma nova
reunião, a qual poderá funcionar e deliberar validamente seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados.

3 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por
maioria dos votos emitidos, salvo quando disposição legal ou con-
tratual exigir maioria qualificada.

ARTIGO 11.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o fiscal único

o julgarem conveniente ou quando for requerida por accionistas
que representem, pelo menos, o mínimo de capital social legal-
mente imposto para esse efeito.

2 � Na sua reunião anual, a assembleia deliberará sobre o re-
latório de gestão e as contas do exercício e a proposta de aplica-
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ção de resultados, procederá à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade e elegerá, quando for caso disso, os mem-
bros da sua mesa e dos restantes órgãos sociais.

B) Conselho de administração ou administrador único

ARTIGO 12.º

Administrador único ou conselho de administração

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um
administrador único ou por um conselho de administração, com-
posto por três, cinco ou sete membros, conforme for deliberado
pela assembleia geral, sendo um presidente e os restantes vogais.

2 � O administrador único ou membros do conselho de admi-
nistração são eleitos por um período de quatro anos pela assem-
bleia geral e reelegíveis uma ou mais vezes.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administra-
ção designa o respectivo presidente.

ARTIGO 13.º

Competência do órgão de administração

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração
compete, nomeadamente, e sem prejuízo das funções que por lei
lhe são genericamente atribuídas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações integrados no âmbito do objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, podendo desistir, confessar e transigir em processos
judiciais;

c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis
e direitos, sempre que o entenda conveniente para a sociedade;

d) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamento e re-
alizar quaisquer operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos;

f) Delegar poderes nos seus membros, nos termos previstos no
número seguinte; e

g) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer correspondente poder di-
rectivo e disciplinar.

2 � O conselho poderá, por simples acta, encarregar especi-
almente um ou mais dos seus membros de se ocuparem de cer-
tas matérias de administração ou da condução de determinadas ac-
tividades da sociedade.

ARTIGO 14.º

Responsabilização da sociedade

1 � No caso da existência de administrador único, a sociedade
obriga-se:

a) Pela assinatura simples do administrador único; e
b) Pela assinatura simples de um mandatário ou procurador da

sociedade ou pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou
procuradores da sociedade, agindo os mesmos dentro dos limites
das respectivas procurações.

2 � No caso da existência de conselho de administração, a so-
ciedade obriga-se:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de
administração;

b) Pelas assinaturas conjuntas de um membro do conselho de
administração e de um mandatário ou procurador da sociedade,
agindo este dentro dos limites da respectiva procuração;

c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procu-
radores da sociedade, agindo estes dentro dos limites das respec-
tivas procurações;

d) Pela assinatura simples de um administrador no qual o con-
selho de administração tenha delegado poderes bastantes, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 15.º

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho de administração ou de
um mandatário ou procurador da sociedade com poderes bastan-
tes para o acto.

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne sempre que for con-
vocado pelo presidente ou por outros dois administradores, deven-
do reunir pelo menos uma vez em cada semestre.

2 � O conselho não pode deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos
membros presentes ou representados.

5 � Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto
de qualidade.

C) Fiscal único

ARTIGO 16.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade é exercida, nos termos da lei, por
um fiscal único, eleito por um período de quatro anos pela as-
sembleia geral e reelegível uma ou mais vezes.

D) Disposições comuns

ARTIGO 17.º

Duração das funções e vagas

1 � Os membros dos órgãos sociais permanecem no exercí-
cio das suas funções até à eleição de quem os substitua.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais são
preenchidas pela assembleia geral no prazo máximo de 120 dias
a contar da data em que aquelas se verificarem.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossa-
dos logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 18.º

Remunerações dos membros dos órgãos sociais

Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de ad-
ministração são remunerados ou não, conforme deliberação da as-
sembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei;

b) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do
interesse da sociedade;

c) Distribuição do remanescente pelos accionistas, a título de
dividendos.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria sim-
ples, em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem
sujeição a qualquer distribuição obrigatória.

3 � O conselho de administração, com o consentimento do fis-
cal único, pode deliberar que sejam feitos aos accionistas adian-
tamentos sobre lucros, verificadas que sejam as condições legal-
mente estabelecidas para o efeito.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923067

SOLANGE, CARDOSO & PEREIRAS,
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9042; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000607;
pasta n.º 9042.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Solange, Cardoso & Pereiras,
Actividades Hoteleiras, L.da, com sede na Avenida da Beira Mar,
1631, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada para qualquer outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto gelataria, café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 8000 euros
(1 603 856$) e corresponde à soma de quatro quotas de
2000 euros (400 964$) cada uma, que pertencem cada uma delas
a cada um dos sócios, Solange da Silva Ramos, Manuel António
Pereira, Alberto Pereira e Gualter Manuel Cardoso.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas é livremente permitida entre só-
cios; porém, a favor de estranhos fica dependente do conhecimen-
to a sociedade, à qual se reserva o direito de preferência, que
ficará a pertencer seguidamente aos sócios, no caso de ela não
querer ou não poder exercê-lo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os só-
cios, desde já designados gerentes, e a quem mais for nomeado
em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, designadamente compra e venda de imóveis, são necessá-
rias as assinaturas em conjunto dos quatro gerentes; porém, para
assinar documentos de mero expediente é suficiente a interven-
ção de um só gerente.

3 � Os cheques pertencentes à sociedade só poderão ser pas-
sados com as assinaturas conjuntas dos sócios Solange da Silva
Ramos e Alberto Pereira, ou com as assinaturas conjuntas de
Manuel António Pereira e Gualter Manuel Cardoso.

ARTIGO 6.º

Por morte e interdição de algum dos sócios, a sociedade pros-
seguirá a sua existência jurídica com os herdeiros do falecido ou
com o representante do incapaz, devendo aqueles designar um de
entre eles que a todos represente enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital, com
voto unânime de todos os sócios, até ao montante global de
3 200 000$, e qualquer sócio poderá fazer suprimentos à socie-
dade nos termos e condições que em assembleia geral forem
estabelecidos.

Está conforme.

Junho de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923580

J. CRUZ BRITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9006; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
000524; pasta n.º 9006.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Março de 2000, na cidade do Porto e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
a notária Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceu
como outorgante José Alberto de Oliveira da Cruz de Sousa e
Brito, casado com Paula Regina Pedrosa de Sousa e Brito Cruz
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Valadares, do concelho de Vila Nova de Gaia, e residente na Rua
de Henrique Medina, 159, 5.º, frente, desta cidade, titular do bi-
lhete de identidade n.º 6531228, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil do Porto em 23 de Janeiro de 1996, contribuinte
fiscal n.º 144075903.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu aludido
bilhete.

Declarou o outorgante que pela presente escritura constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Cruz Brito, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Travessa do Crasto, 90, da freguesia de
Valadares, do concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de equipamentos de som,
luz e imagem, prestação de serviços de aluguer de equipamen-
tos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por um quota de igual valor nominal
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, eleitos em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios ju-
rídicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto
social.

Declarou ainda o outorgante:
Que fica desde já nomeado gerente o sócio José Alberto de Oli-

veira da Cruz de Sousa e Brito;
Que não é sócio de nenhuma outra sociedade unipessoal e que

a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social, cor-
respondente a 1 002 410$, depositado em nome da sociedade, a
fim de custear as despesas de constituição e registo da mesma,
aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o respectivo re-
gisto no prazo de três meses.

Exibiu:
a) Um certificado, passado pelo Registo Nacional de Pessoas

Colectivas em 21 de Janeiro último;
b) Guia do depósito do capital social, hoje efectuado no BPI,

balcão de Matosinhos.
Esta escritura foi lida ao outorgante e foi feita a explicação do

seu conteúdo, em voz alta e na sua presença.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922907

TRÊS VENTOS � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9005; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
000524; pasta n.º 9005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Três Ventos � Actividades Des-
portivas, L.da, com sede na Rua do Rei Ramiro, 1020, 1.º, sala 8,
freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em organização, gestão e animação des-
portiva. Consultadoria na área das actividades desportivas. For-
mação profissional na área desportiva.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nomi-
nal de 1677 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os só-
cios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-

mento do montante do capital social, correspondente, por arredon-
damento, a 1 002 610$, depositado em nome da sociedade, para
fazer face aos custos com a constituição e registo da mesma e
outros necessários à prossecução da sua actividade;

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisi-
ção para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo defi-
nitivo do contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respecti-
vo registo no prazo de três meses.

Foram-me exibidos:
a) Um certificado de admissibilidade da firma adoptada, emi-

tido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 26 de Ja-
neiro último;

b) A guia do depósito do capital social, efectuado hoje no Ban-
co Comercial Português, sucursal de Matosinhos.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922877

BRANDÃO ALVES E ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
000524; pasta n.º 9004.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brandão Alves e Arquitectos Asso-
ciados, L.da, com sede no Campo de 24 de Agosto, 129, escritó-
rio 417, freguesia de Bonfim, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em arquitectura, urbanismo e design.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor no-
minal de 3900 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Bran-
dão Alves, e três iguais do valor nominal de 3700 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Paula Cristina Moura Sanches
de Magalhães, António Paulo Costa Santos Madureira Marques
e Lucindo Paulo Barbosa de Barros.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 200 000 euros, desde que
votado por unanimidade.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Fer-
nando Manuel Brandão Alves, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.
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ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923180

ARTUR AFONSO � PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
000526; pasta n.º 9014.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Artur Afonso � Projectos Eléc-
tricos, L.da, com sede na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 15,
3.º, esquerdo, freguesia de Aldoar, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de projectos de infra-es-
truturas eléctricas e telefónicas e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas iguais do valor no-
minal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os só-
cios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-

mento do montante do capital social correspondente a 1 002 410$,
depositado em nome da sociedade, para fazer face aos custos com
a constituição e registo da mesma e outros necessários à prosse-
cução da sua actividade;

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisi-
ção para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo defi-
nitivo do contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o respectivo
registo no prazo de três meses.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922982

EUROMASF � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9013; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
000526; pasta n.º 9013.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 26 de Maio do ano 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida
Lurdes Cordeiro, ajudante do mesmo Cartório em exercício em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceu como
outorgante Susana Carla Gonçalves Duarte de Sousa Santos, na-
tural da freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia,
residente na Rua de Calouste Gulbenkian, 131, P5, H4.5, da ci-
dade do Porto, titular do bilhete de identidade n.º 8557816, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto em 24 de Ja-
neiro de 1997, contribuinte fiscal n.º 192695916, que outorga por
si e como procuradora de seu marido, Américo Manuel de Sousa
Santos, casados no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Fei-
ra, com ela residente, contribuinte fiscal n.º 197743200, com
poderes para este acto, o que verifiquei por procuração, que ar-
quivo.

Outorgante que, técnica oficial de contas, inscrita na respecti-
va Associação com o n.º 27 191.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do aludido
bilhete de identidade.

Declarou a outorgante que constitui entre si e o seu represen-
tado uma sociedade comercial por quotas, que vai reger-se nos
termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROMASF � Consultoria para
os Negócios e a Gestão, L.da, com sede na Rua de Calouste
Gulbenkian, 115, loja 10, freguesia de Massarelos, do concelho
do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultoria para os negócios e a ges-
tão. Serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital soci-
al.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Declarou ainda a outorgante:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-

mento do montante do capital social, correspondente a
1 202 892$, depositado em nome da sociedade, para fazer face aos
custos com a constituição e registo da mesma e outros necessá-
rios à prossecução da sua actividade;

Que a sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisi-
ção para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo defi-
nitivo do contrato social.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922974

ENTRE PAREDES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000526; pasta n.º 9012.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 18 de Abril do ano 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Fran-
cisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório em
exercício em virtude do lugar de notário se encontrar vago, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Ana Raquel Monteiro Salgueiro, solteira, maior, natural da
freguesia da Sé, do concelho do Porto, onde reside na Rua das
Andrezas, 88, hab. 13, titular do bilhete de identidade
n.º 10347324, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto em 13 de Outubro de 1998, contribuinte fiscal
n.º 202465268;

2.º Maria Brilhantina dos Santos Monteiro, divorciada, natural
da freguesia de Miragaia, do concelho do Porto, residente com a
primeira outorgante, titular do bilhete de identidade n.º 852316,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 14 de
Junho de 1996, contribuinte fiscal n.º 123031583.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos seus
aludidos bilhetes.

Declararam as outorgantes que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Entre Paredes � Mediação Imo-
biliária, L.da, com sede na Rua das Andrezas, 88, habitação 13,
freguesia de Ramalde, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em mediação imobiliária. Administração e
gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 2250 euros, pertencente à sócia Ana Raquel Monteiro Sal-
gueiro, e outra do valor nominal de 2750 euros, pertencente à
sócia Maria Brilhantina dos Santos Monteiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as
sócias, que desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922990

SEIXO ALVO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000524; pasta n.º 9001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Estatutos

Documento complementar elaborado de harmonia com o artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Seixo Alvo � Pro-
moção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja, 352,
freguesia de Seixezelo, em Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou en-
cerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social no território nacional, sem necessidade consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária,
assim como na compra, venda, compra para revenda, administra-
ção e exploração de bens imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em
quaisquer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem
como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, novas
sociedades, consórcios e associações em participação, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio José Carvalho Pinto
de Sousa Santos e outra à sócia Maria Adelaide Ferreira dos
Santos Sousa.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe ao sócio José Carvalho Pinto de Sousa Santos, que desde já é
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens imóveis
ou móveis, incluindo automóveis, acções, quotas e obrigações,
bem como efectuar qualquer tipo de contratos com recurso a lo-
cação financeira;

b) Tomar e dar de arrendamento prédios ou fracções autóno-
mas, celebrar contratos de trespasse ou de cessão de exploração
de estabelecimento, bem como alterar, denunciar ou resolver os
respectivos contratos;

c) Contrair empréstimos, com ou sem garantia real;
d) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-

testar quaisquer acções, confessar, transigir ou desistir das mes-
mas e comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios não produz efeitos para
com a sociedade enquanto não for consentido por esta, a não ser
que se trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e des-
cendentes ou entre sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios diversos dos indicados no número anterior, e se
mais do que um sócio desejar preferir, a quota será repartida pelos
interessados na proporção das quotas que então possuam.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qual-

quer motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudica-
ção ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas sem ou contra o consentimento da socie-

dade.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923172

EMA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
000524; pasta n.º 9000.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 5 de Maio do ano 2000, nesta cidade do Porto, e no 4.º
Cartório Notarial do Porto, a meu cargo, perante mim, licenciado
Álvaro Mendes da Costa, notário, compareceram com outorgantes:

1.º Maria Ema Campos Santos Dias, solteira, maior, natural de
Miragaia, Porto, contribuinte fiscal n.º 209767464 (bilhete de
identidade n.º 10351866, de 22 de Setembro de 1999), e residen-
te na Avenida de Fernão de Magalhães, 853, no Porto;

2.º Alcinda Ema Campos Santos Dias, solteira, maior, natural
de Miragaia, Porto, contribuinte fiscal n.º 209767421 (bilhete de
identidade n.º 10036334, de 22 de Setembro de 1999), e residen-
te com a primeira outorgante.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus
referidos documentos de identificação.

E pelas outorgantes foi dito que pela presente escritura consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ema Dias, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Fernão de Magalhães, 853, rés-do-chão,
Bonfim, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo conselho limítrofe ou para
conselhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de técnica de
anatomia patológica, citológica e tanatológica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada uma das sócias, Maria Ema Campos Santos Dias e
Alcinda Ema Campos Santos Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, des-
de já nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de uma gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento ou interdição do sócio titular;
c) Quando a quota tenha sido arrestada, penhorada ou por qual-

quer outra forma posta em circunstância de poder vir a ser ven-
dida judicialmente;

d) Quando qualquer sócio, directa ou indirectamente, impeça
o regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu
descrédito.

2 � Sem prejuízo do disposto em normas legais imperativas,
a contrapartida pela amortização será: no caso da alínea b), o que
resultar do último balanço aprovado, acrescido da parte propor-
cional nos fundos de reserva criados, e, no caso da alínea d), a
quinta parte do que lhe competiria pelo critério precedente.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922915

BASTOS MOURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000525;
pasta n.º 9007.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 2 de Maio de 2000, no 2.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, o notário licenciado António José de Sousa Ribei-
ro Simões, compareceu como outorgante Alcino Bastos Moura,
número de identificação fiscal 168380412, titular do bilhete de
identidade n.º 8334106, emitido nos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa em 25 de Novembro de 1998, natural da fregue-
sia de Carvalho de Rei, concelho de Amarante, residente na Tra-
vessa da Chavinha, 20, Custóias, Matosinhos, casado com Maria
Gracinda Moreira Oliveira Moura sob o regime da comunhão de
adquiridos.

Verifiquei a sua identidade por exibição do respectivo bilhete
de identidade.

O outorgante declarou:
Que não é sócio de qualquer sociedade unipessoal por quotas;
Que pela presente escritura constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bastos Moura, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua Direita de Francos, 770, da freguesia de
Ramalde, concelho do Porto.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café. Restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), pertencente na totalidade
ao único sócio, Alcino Bastos Moura.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir ao sócio único prestações suplemen-
tares até ao montante igual ao do dobro do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes,
remunerados ou não, conforme for deliberado pelo sócio único no
momento em que proceder à respectiva nomeação.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer ge-
rente ou de um procurador, com poderes especiais para determi-
nadas categorias de actos ou contratos.

2 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes de ad-
ministração e de representação da sociedade, bem como poderes
para a alienação ou oneração de bens imóveis ou de viaturas au-
tomóveis, a alienação e a locação de estabelecimentos, a subscri-
ção ou aquisição de participações noutras sociedades e a sua ali-
enação ou oneração, e para confessar, desistir ou transigir em
qualquer acção ou processo judicial.

3 � As contas bancárias serão movimentadas de harmonia com
os termos acordados entre a sociedade e os respectivos bancos.

ARTIGO 7.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão devem ser registadas em acta por ele assinada.

Declarou ainda o outorgante que fica desde já estabelecido
que qualquer um dos gerentes designados da sociedade que
acaba de ser constituída poderá proceder ao levantamento das
importâncias depositadas em nome da sociedade, nos termos
do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, para
pagamento das despesas de constituição, instalações e funcio-
namento da sede social.

Adverti o outorgante de que o registo deste acto deve ser re-
querido no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiu:
a) O certificado de admissibilidade da firma adoptada, passa-

do em 7 de Abril último;
b) Duplicado da guia de depósito do capital, efectuado no Ban-

co Bilbao Vizcaya (Portugal), S. A., em 28 de Abril findo;
c) Cartão provisório de pessoa colectiva P504983857, activi-

dade 55.401.
O imposto de selo devido, no montante de 5000$, foi cobrado

neste acto.
Foi feita ao outorgante, em voz alta, a leitura desta escritura e

a explicação do seu conteúdo.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922923

COR IDEAL � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8996; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000524;
pasta n.º 8996.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Maio do ano 2000, no 1.º Cartório Notarial de
Santa Maria da Feira, perante mim, licenciada Maria Deolin-

da Almeida Rolo, notária interina, compareceram como outor-
gantes:

1.º Flávio Manuel da Silva Mendes Soares e mulher, Maria Te-
resa Ribeiro Tavares, casados segundo o regime da comunhão de
adquiridos, naturais, ele da freguesia de Santa Maria de Lamas,
deste concelho, e ela da freguesia de Miragaia, concelho do Por-
to, residentes na Rua das Gândaras, 56, freguesia de Seixezelo,
concelho de Vila Nova de Gaia, titulares dos bilhetes de identi-
dade n.os 10806230, de 11 de Março de 1999, e 9853841, de 10 de
Março de 1999, de Lisboa;

2.º Rui Jorge Ribeiro Tavares, casado segundo o regime da co-
munhão de adquiridos com Cristina Olímpia Ramalho Coelho Ta-
vares, natural da dita freguesia de Miragaia, residente na Rua do
Casal, 279, freguesia de Argoncilhe, deste concelho, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10321419, de 27 de Abril de 2000, de
Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
documentos de identidade.

Declararam os outorgantes que pela presente escritura consti-
tuem uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas
cláusulas seguintes:

1.ª

A sociedade adopta a firma Cor Ideal � Artes Gráficas, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Gândaras, 56, freguesia de Seixezelo,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou
qualquer forma de representação social.

2.ª

O seu objecto consiste em artes gráficas � composição e im-
pressão.

3.ª

O capital social, representado em numerário, é de 1 002 450$,
dividido em três quotas iguais de 334 150$, pertencentes uma a
cada um dos sócios

4.ª

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
o deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois
gerentes para validamente obrigar a sociedade em todos os actos
e contratos, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Rui
Jorge Ribeiro Tavares.

2 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

Comprar, vender, hipotecar, tomar e dar de arrendamento ou
trespasse quaisquer imóveis de e para a sociedade;

Adquirir veículos automóveis, podendo assinar contratos de le-
asing.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-
gisto deste acto no prazo de três meses

Exibiram:
Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 29 de Março de 2000;
Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva n.º P-

-504972030;
Duplicado da guia de depósito do capital, efectuado em 8 do

corrente mês na agência do Banco Nacional de Crédito Imobili-
ário, S. A. na freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11923199

AUTOFAST � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8995; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000524;
pasta n.º 8995.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma AUTOFAST � Serviços de Ma-
nutenção Automóvel, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem sede na Rua da Alegria, 853, da cidade
do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda o mesmo órgão deliberar o estabelecimen-
to, em território nacional ou estrangeiro, de sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto serviços de manutenção au-
tomóvel, reparação automóvel e venda de peças e acessórios.

2 � A sociedade pode igualmente adquirir e alienar parti-
cipações em sociedades reguladas por leis especiais, em socie-
dades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto di-
ferente do referido no n.º 1, bem como associar-se com outras
pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar novas socieda-
des, agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, consórcios e associações
em participação.

3 � A aquisição de participações em quaisquer sociedades de
responsabilidade ilimitada carece de deliberação tomada por una-
nimidade dos votos de todos os sócios.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma
de 7 000 000$, pertencente à sócia Fernando Simão, SGPS, S. A.,
e outra de 3 000 000$, pertencente à sócia SOCAUPE � Socie-
dade de Comércio de Automóveis e Peças, L.da

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital, pro-
porcionais às quotas dos sócios, até ao montante igual ao do ca-
pital social, desde que a chamada seja deliberada por maioria cor-
respondente a três quartos do capital social.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A administração da sociedade será confiada a três geren-
tes, dois nomeados pela sócia Fernando Simão, SGPS, S. A., e
outro nomeado pela outra sócia.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, acti-
va e passivamente, é sempre obrigatória a assinatura de dois dos
gerentes.

ARTIGO 7.º

Competência da gerência

São atribuídos à gerência poderes para:
1) A aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens, seja

qual for a sua natureza, nomeadamente de bens imóveis;
2) A aquisição, alienação, oneração e locação de estabelecimen-

tos;
3) A subscrição ou aquisição de participações noutras socieda-

des e a sua alienação ou oneração;
4) A prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela

sociedade.

ARTIGO 8.º

Transmissão de quotas entre vivos

1 � A transmissão de quotas entre vivos, onerosa ou gratuita, é
livremente permitida entre sócios; na transmissão a não sócios, têm
direito de preferência, em primeiro lugar, a sociedade e seguidamen-
te os sócios não cedentes.

2 � Se um sócio pretender transmitir a sua quota a não sócios,
deverá comunicar a pretensão à sociedade e aos restantes sócios,
por carta registada com aviso de recepção, indicando o nome do
adquirente, preço e condições de pagamento, a fim de a socie-
dade ou os sócios, querendo, poderem usar do direito de prefe-
rência.

3 � Recebida a comunicação, a gerência convocará uma as-
sembleia geral, para deliberar se a sociedade deseja ou não pre-
ferir; não preferindo, deverão os sócios presentes declarar se pre-
tendem ou não usar desse direito, perdendo os sócios ausentes o
direito de preferir, no caso concreto.

4 � Se mais de um sócio pretender usar do direito de prefe-
rência, a quota será rateada pelos preferentes na proporção do
capital que possuírem.

5 � Se nem a sociedade nem qualquer dos sócios quiser usar
do direito de preferência, ou se nada for comunicado ao sócio no
prazo de 60 dias a contar do recebimento da comunicação, poderá
a quota ser transmitida livremente.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas nos
casos seguintes:

a) Falência ou insolvência do sócio titular;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou envolvida em

processo judicial onde possa vir a ser alienada coercivamente;
c) Se a quota for transmitida ou cedida em contravenção do dis-

posto no artigo 8.º
2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada no pra-

zo de 90 dias contados da data em que a sociedade tiver conhe-
cimento do facto que lhe der causa.

3 � A quota amortizada passará a figurar no balanço como tal,
podendo posteriormente, por deliberação dos sócios, serem cria-
das em sua substituição uma ou várias quotas, destinadas a ser
alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por sua
iniciativa ou a pedido de qualquer sócio, com a antecedência mí-
nima de 30 dias e em carta registada com aviso de recepção.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria Helena
Ferreira da Silva Neves. 11922885

MARTINHO SILVA & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua dos Casais, 306, Vilar do Paraíso,
Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1485; identificação de pessoa colectiva n.º 503048429; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 26/000331; pasta
n.º 1485.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi
efectuado o seguinte registo:

Alteração do contrato, em que o corpo do artigo 1.º passa a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Martinho Silva & Fernandes, L.da,
e tem a sua sede na Rua dos Casais, 306, freguesia de Vilar do
Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.
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O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquiva-
do na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto Cor-
reia Frias. 10313540

PORTO � 2.A SECÇÃO

HOTELINTE � INTERIORES DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 191; identificação de pessoa colectiva n.º 503033898; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
000529; pasta n.º 18 634.

Certifico que, por carta de 5 de Novembro de 1996, cessou da
função de gerente da sociedade em epígrafe, em 18 de Novem-
bro de 1996, Maria Celina Borges de Andrade, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

12 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606762

MIGUEL OLIVEIRA, SUCRS., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 001; identificação de pessoa colectiva n.º 500193347; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 18/000530; pasta
n.º 1672.

Certifico que pela acta n.º 59, referente à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação dos membros dos órgãos soci-
ais para o quadriénio de 2000-2003.

Nomeados em 31 de Março de 2000:
a) Conselho de administração: presidente, Fernando Miguel da

Graça Oliveira, divorciado, residente na Rua de Afonso Lopes Vi-
eira, 168, hab. 11, Porto; vogais: Cláudia Paula Carvalho da Graça
Oliveira, divorciada, residente na dita Rua de Afonso Lopes Vi-
eira, 168, hab. 12, e Miguel Pedro Carvalho da Graça Oliveira,
casado, residente na Rua de Eugénio de Castro, 290, hab. 73,
Porto;

b) Fiscal único: efectivo, Abílio Azevedo, António Baptista,
Elísio Quintas & Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Abel Pereira Baptista, revisor
oficial de contas, divorciado, residente na Rua de Pedro Homem
de Mello, 187, 3.º, hab. 2, Porto; suplente, António Monteiro Ma-
galhães, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Costa Cabral, 2242, hab. 43, Porto.

É o que me cumpre certificar.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606894

INVOGAIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 393; identificação de pessoa colectiva n.º 503267449; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 12/000427; pasta
n.º 12 989.

Certifico que pela acta n.º 6, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para
o triénio de 2000-2002.

Nomeados em 31 de Março de 2000:
a) Conselho de administração: presidente, O. Santos, L.da, re-

presentada por Fernando Melo e Castro de Oliveira Santos, ca-
sado, residente na Avenida do Brasil, 694, 1.º, Porto; vogais:
Fernando Gonçalves de Azevedo Santos, casado, residente na dita
Avenida do Brasil, 683, 1.º, direito, e Francisco Amadeu Vilar
Machado Soares, casado, residente na Rua de Nossa Senhora de
Fátima, 307, 5.º, Porto;

b) Fiscal único: efectivo, José Eduardo Faria Neiva dos San-
tos, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Afon-
so Baldaia, 368, 5.º, Porto; suplente, Santos Carvalho, Silva Costa
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-

sentada por Álvaro José de Sousa, revisor oficial de contas, casado,
residente na Estrada da Circunvalação, 9423, Porto.

É o que me cumpre certificar.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606851

METALURGIA TORGÁS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 927; identificação de pessoa colectiva n.º 500191913; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 6/000530; pasta
n.º 3195.

Certifico que pela acta n.º 63, referente à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação dos membros dos órgãos soci-
ais para o triénio de 2000-2002.

Nomeados em 30 de Março de 2000:
a) Administrador único, Manuel Francisco Sá Pereira, casado,

residente na Avenida da República, 1569, Praia da Granja,
Arcozelo;

b) Fiscal único: efectivo, Borda Rodrigues, António Cambão,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Manuel Borda Rodrigues, revisor oficial de contas, casado, com
domicílio profissional na Rua do Monte dos Burgos, 482, 5.º, sala
B, Porto; suplente, António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Monteiro
de Magalhães, revisor oficial de contas, casado, com domicílio pro-
fissional na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201/203, Porto.

É o que me cumpre certificar.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606843

SOFTWARE AVANÇADO DE AJUDA
À REESTRUTURAÇÃO INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 535; identificação de pessoa colectiva n.º 502667583; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 11/000530; pasta
n.º 8634.

Certifico que pela acta n.º 21, referente à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação dos membros dos órgãos soci-
ais para o triénio de 2000-2002.

Nomeados em 30 de Dezembro de 1999:
a) Conselho de administração: presidente, Guy Serge Berruyer,

casado, residente em 30 Rue Louis Pasteur, 92 Boulogne
Billancourt, França; vogais: José Adriano Serôdio Pereira de Ma-
galhães, casado, residente na Rua de Luís Woodhouse, Porto; Xa-
vier Millin, solteiro, maior, residente em 21 Rue François Gérard
75016 Paris, França; Paul Stobart, casado, residente em Ascomb
Mill, Ascomb, Nexam, Northeumberland, NE 464 PC, Reino Uni-
do, e Jorge Carlos Pena Santos Carneiro, casado, residente na Rua
de João Paulo Freire, 39, 6.º, esquerdo, Porto;

b) Conselho fiscal: presidente, Fabrice Lionel Leonce Vernière,
casado, residente em 30 Avenue de La Republique, 92 Montrouge,
França; vogais: Pascal Houillon, casado, residente em 48 Rue de
La Sablière 92, Asnieres-sur-Seine, França, e (revisor oficial de
contas) Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Antó-
nio Alberto Henrique Assis, revisor oficial de contas, casado, re-
sidente na Avenida de Manuel da Maia, 11, 1.º, Lisboa; suplente,
António da Trindade Nunes, revisor oficial de contas, casado,
residente na Avenida do Duque de Ávila, 104, 7.º, Lisboa.

É o que me cumpre certificar.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606878

PERITOTAL � SOCIEDADE DE PERITAGENS
E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 787; identificação de pessoa colectiva n.º 503066303; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: of. 8 e 9 e 10/000530; pasta n.º 11 837.
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Certifico que pela escritura lavrada em 5 de Maio de 2000 no
Cartório Notarial de Rio Tinto, cessou da função de gerente da
sociedade em epígrafe António Jorge Ferreira da Silva, por re-
núncia, e foram alterados os artigos 3.º e 4.º e seu § único, n.º 1,
do pacto social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e está dividido em três quotas: uma de 600 000$ e
uma de 500 000$, pertencentes ao sócio Vítor Manuel Costa
Coelho, e outra de 100 000$, pertencente à sócia Maria Elvira
Pinto Vieira.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Vítor Manuel Costa
Coelho e a quem mais for nomeado em assembleia geral.

§ único. 1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606860

SAG GEST � GESTÃO E CONSULTADORIA
FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 742; identificação de pessoa colectiva n.º 503244406; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 5/000522; pasta
n.º 11 832.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Março de 2000 no
6.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe,
foram alterados o artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º, artigo 7.º, n.os 1,
2, 3 e 4 do artigo 9.º, alíneas a) e c) do artigo 10.º, n.º 1 da alí-
nea a) do artigo 11.º, n.os 1, 2 e 3 do artigo 12.º, artigos 13.º, 14.º
e 15.º, n.º 2 do artigo 17.º, e artigos 19.º a 26.º, inclusive, com
eliminação dos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 7.º, n.os 5, 6, 7 e 8 do
artigo 9.º, n.os 2 e 3 do artigo 21.º, n.º 2 do artigo 25.º, e n.º 2 do
artigo 26.º, e aditamento das alíneas g), h) e i) ao artigo 10.º,
n.º 3 ao artigo 11.º, n.os 4 e 5 ao artigo 12.º, alínea c) ao n.º 1 do
artigo 17.º, n.os 2 e 3 ao artigo 19.º, n.º 2 ao artigo 20.º, n.º 2 ao
artigo 22.º, e artigos 27.º, 28.º e 29.º, cuja redacção passa a ser
a seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SONAUDIT � Gestão
e Consultadoria Financeira, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar do Espido, Via Norte, freguesia
e concelho da Maia, podendo ser transferida, nos termos da lei,
por deliberação do conselho de administração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos pre-
vistos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração, aplicando-se-lhe, com
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6 do ar-
tigo anterior.

2 � (Eliminado.)
3 � (Eliminado.)
4 � (Eliminado.)
5 � (Eliminado.)

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por
um conselho de administração, composto por três, cinco, sete ou
nove membros eleitos em assembleia geral, designando esta ou
o respectivo conselho o seu presidente.

2 � O conselho de administração designará, de entre os seus
membros, o presidente, bem como, se o entender, um ou mais ad-
ministradores-delegados ou uma comissão executiva, a quem de-
legará os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda
dever atribuir-lhe.

3 � Competirá ao conselho de administração regular o funcio-
namento da comissão executiva e o modo como exercerá os po-
deres que lhe forem cometidos.

4 � Quando a sociedade for gerida por um administrador úni-
co, aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras previs-
tas para o conselho de administração.

5 � (Eliminado.)
6 � (Eliminado.)
7 � (Eliminado.)
8 � (Eliminado.)

ARTIGO 10.º

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e com-
prometer-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de admi-
nistração poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamen-
to ou locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;

g) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
h) Deliberar a emissão de warrants;
i) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja

titular de acções quotas ou partes sociais, apoio técnico e finan-
ceiro.

ARTIGO 11.º

1 � ...............................................................................................
a) O administrador único ou dois administradores.
3 � Fica expressamente proibido aos administradores e man-

datários obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma
vez por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente
ou dois dos membros do conselho o convoquem, devendo as de-
liberações que forem tomadas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maio-
ria dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emi-
tidos.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-
niões do conselho de administração por outro administrador, me-
diante carta que, explicitando o dia e a hora da reunião a que se
destina, seja dirigida ao presidente, mencionada na acta e arqui-
vada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho de administração.

ARTIGO 13.º

Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou de-
finitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

ARTIGO 14.º

A fiscalidade da sociedade compete ao fiscal único, que terá
sempre um suplente.

ARTIGO 15.º

A competência e os deveres do fiscal único são os especifica-
dos na lei e nestes estatutos.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 � ...............................................................................................
c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se re-

vestirem essa natureza.
2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição

referida na alínea c) do número anterior têm de ser comprova-
dos por carta emitida pela respectiva instituição, que dê entrada
na sociedade pelo menos oito dias antes da data da sua realiza-
ção.

ARTIGO 19.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, as-
cendente ou descendente, administrador ou outro accionista, me-
diante carta dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome,
o domicílio do representante e a data da assembleia geral.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designem através de carta, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião
desde que se encontrem presentes ou representados accionistas pos-
suidores de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um pre-
sidente, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente em caso de au-
sência ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente,
convocar assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos
ou competências previstos na lei, neste pacto ou em deliberação
de accionistas.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a reunião

da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de admi-

nistração ou o fiscal único o julguem conveniente ou a requeri-
mento de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de
capital social imposto por lei para este efeito.

2 � (Eliminado.)
3 � (Eliminado.)

ARTIGO 22.º

1 � A remuneração dos membros do conselho de administra-
ção será fixada pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de ven-
cimentos para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 23.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

ARTIGO 24.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 25.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de pres-
tação de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessá-
rias à formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o rema-
nescente a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta
deliberar distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a re-
servas.

2 � (Eliminado.)

ARTIGO 26.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do fis-
cal único, poderá fazer adiantamentos aos accionistas sobre lu-
cros no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

2 � (Eliminado.)

ARTIGO 27.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de re-
embolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 28.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for
determinado na deliberação de aumento ou, na falta de tal dis-
posição, proporcionalmente ao período que mediar entre o últi-
mo dia do período de subscrição das acções e o encerramento do
exercício social.

ARTIGO 29.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de re-
servas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre
várias categorias existentes, sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

5 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606622

INVICTA EXPRESSO � SERVIÇOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 243; identificação de pessoa colectiva n.º 503212598; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: of. 2 e 3 e 4/000522; pasta n.º 12 812.

Certifico que pela escritura lavrada em 12 de Abril de 2000 no
1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, cessou da função de
gerente da sociedade em epígrafe Fernando Manuel Felgueiras
Malalhado, por renúncia, e foi alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
3000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
João Manuel Canijo Ferraz e José Henrique da Costa Simas.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

5 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606630

GESTWAY � SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 302; identificação de pessoa colectiva n.º 504354140; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 5/000523; pasta
n.º 18 781.

Certifico que pela escritura lavrada em 10 de Abril de 2000 no
2.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe,
foram alterados os n.os 1 dos artigos 1.º e 3.º e o artigo 4.º do pac-
to social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESTWAY � Serviços de
Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Camões, 437, 1.º,
sala 101, freguesia de Santo Ildefonso, Porto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 405 000$
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 202 500$, perten-
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cente uma a cada um dos sócios, Esmeralda Idalina Pires Galhardo e
Vasco Vieira Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios,
bastando a assinatura de qualquer deles para obrigar a socie-
dade.

1 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

7 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606673

MEDITRÓNICA � COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 540; identificação de pessoa colectiva n.º 503294330; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 24/000404; pasta
n.º 13 187.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Março de 2000 no
8.º Cartório Notarial de Lisboa, referente à sociedade em epígrafe,
foi alterado o artigo 1.º do pacto social, cuja redacção passa a ser
a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma LECAROZ � Comercialização de
Equipamento Médico, L.da

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

6 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606606

MOVIMOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 705; identificação de pessoa colectiva n.º 501815007; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000522; pasta n.º 7932.

Certifico que pela acta n.º 31, realizada em 3 de Março de
2000, foi deslocada a sede social da sociedade em epígrafe
para a Rua de D. Estefânia, 113, 2.º, freguesia de Massarelos,
Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

6 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606665

SOGURBA � SOCIEDADE DE GESTÃO URBANA
E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 738; identificação de pessoa colectiva n.º 504047280; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 6/000522; pasta
n.º 17 991.

Certifico que pela escritura lavrada em 30 de Março de 2000 no
6.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe,
foi alterado o artigo 6.º do pacto social, cuja redacção passa a ser a
seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 115 000 000$, dividido em 115 000 acções
do valor nominal de 1000$ cada uma.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

6 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606649

STRONGFIX � EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 388; identificação de pessoa colectiva n.º 504800124; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/000523; pasta
n.º 22 696.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Maio de 2000 no
Cartório Notarial de São João da Madeira, referente à sociedade
em epígrafe, foram alterados os artigos 3.º, 4.º e 5.º e n.º 3 do
artigo 6.º, com aditamento de um novo artigo, que passa a ser o
9.º, e cuja redacção é a seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 60 000 euros e corresponde à soma de três quotas
iguais de 20 000 euros, uma de cada sócio.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao dobro do capital social; a celebração de
contratos de suprimentos depende da deliberação dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os só-
cios, já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
uma das quais será de Nuno Filipe Baptista Antunes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, numa participação nos lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade.

6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � A contrapartida da amortização será a que resultar do es-

tado da sociedade, determinado por um revisor oficial de contas.
3 � (Mantém-se.)

9.º

Todas as deliberações sociais, para serem válidas, deverão
obter uma maioria de 75% dos votos correspondentes ao ca-
pital social.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

7 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606657

SASPECTA � ESTÉTICA À 3.A IDADE,
APOIO DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 454; identificação de pessoa colectiva n.º 503953784; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/000229; pasta n.º 17 628.
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Certifico que pela acta n.º 6, realizada em 22 de Dezembro de 1999,
a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua da
Arroteia, 429, rés-do-chão, fracção B, freguesia de São Mamede de
Infesta, concelho de Matosinhos.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606681

SASPECTA � ESTÉTICA À 3.A IDADE,
APOIO DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Ma-
trícula n.º 53 454; identificação de pessoa colectiva
n.º 503953784; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: of. 19 e 20 e 21/
000229; pasta n.º 17 628.

Certifico que pela escritura lavrada em 28 de Dezembro de
1999 no Cartório Notarial de Espinho, cessaram da função de ge-
rentes da sociedade em epígrafe Elizabeth Leal Cardoso da Sil-
va Cartucho Pereira e Julieta Maximiano de Sá Maciel, por re-
núncia, e foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto social, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 400 000$ e corresponde
à soma de duas quotas de 200 000$, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Sara Alexandra Nunes da Costa Nora e Raul Alberto
Cardoso Nora.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios ou a es-
tranhos sociedade, e serão remunerados ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
qualquer dos sócios gerentes para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos e a representar em juízo, activa e pas-
sivamente.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

9 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 09343547

LABMED � GESTÃO DE LABORATÓRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 377; identificação de pessoa colectiva n.º 504731920; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/000525; pasta
n.º 22 684.

Certifico que pela escritura lavrada em 8 de Maio de 2000 no
Cartório Notarial de Gondomar, referente à sociedade em epí-
grafe, foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 2.º do pac-
to social, cuja redacção passa ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LABMED � So-
ciedade Gestora de Unidades de Saúde, S. A., tem a sua sede na
Avenida de França, 434, da freguesia de Cedofeita, do concelho
do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na detenção e exploração de
empresas que se dediquem à actividade de serviços de saúde, bem
como à prestação de serviços de apoio comercial e administrati-
vo a empresas, próprias ou alheias, que actuem nos mais varia-
dos domínios da saúde e gestão de laboratórios.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606690

SAMAP � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 444; identificação de pessoa colectiva n.º 504284126; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
000323; pasta n.º 20 207.

Certifico que pela acta n.º 4, realizada em 15 de Fevereiro de
2000, a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para
a Rua de Júlio Dinis, 891, 4.º, direito, Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606720

WIELAND PORTUGAL � REPRESENTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 041; identificação de pessoa colectiva n.º 502820233; aver-
bamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000525; pasta n.º 10 016.

Certifico que pela acta n.º 18, realizada em 10 de Março de
2000, a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para
a Rua do Caminho do Senhor, 938, freguesia de Serzedo, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606738

LA � CABELEIREIRAS LÚCIA & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 400; identificação de pessoa colectiva n.º 503586765; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/000525; pasta
n.º 15 253.

Certifico que pela escritura lavrada em 10 de Abril de 2000 no
1.º Cartório Notarial de Matosinhos, referente à sociedade em epí-
grafe, foram alterados o artigo 3.º e o corpo do artigo 5.º e seu
§ único do pacto social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores que constituem o activo da sociedade, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do va-
lor nominal de 1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada
uma das sócias, Lúcia Maria Monteiro da Costa Magalhães, Ana
Maria Pereira Domingos Tasca, Maria de Lourdes Vilela Trindade
e Cláudia Valéria dos Santos Machado Silva.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida pelas quatro sócias,
já nomeadas gerentes.

§ único. A sociedade ficará validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos com a assinatura conjunta de quaisquer duas
das quatro gerentes, bastando a assinatura de qualquer uma das
gerentes para os actos de mero expediente.

Está conforme.
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Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606746

SOCIEDADE METALO MECÂNICA DE MELO
E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 410; identificação de pessoa colectiva n.º 500987360; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
6/000525; pasta n.º 11 414.

Certifico que por carta de 9 de Maio de 2000 cessou da fun-
ção de gerente da sociedade em epígrafe Maria Dulce Moniz
Teixeira Perdigão, em 18 de Maio de 2000, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606703

VIGI � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 815; identificação de pessoa colectiva n.º 500666202; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 5/000525; pasta
n.º 7713.

Certifico que pela acta n.º 26, realizada em 22 de Maio de
2000, foi designado gerente da sociedade em epígrafe Jorge Paulo
Peixoto Ribeiro, casado, residente na Avenida do Dr. Antunes
Guimarães, 411-419, Porto.

É o que me cumpre certificar.

8 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11606711

QUINTELA DE LEMOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1419; identificação de pessoa colectiva n.º 501711791; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: of. 7 e 8 e 11/000606; pasta n.º 13 441.

Certifico que pela escritura lavrada em 7 de Abril de 2000 no
Cartório Notarial da Maia, cessaram da função de gerentes da
sociedade em epígrafe Anselmo Cândido Lopes Quintela de Le-
mos e Adelino Lopes Quintela de Lemos, por renúncia, e foram
alterados o artigo 6.º e o corpo do artigo 7.º do pacto social, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida pelo sócio Anselmo
Carvalhosa Fernandes, desde já nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

21 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11632062

SPASA � SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES ATLÂNTICO,
S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1363; identificação de pessoa colectiva n.º 502255374; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 7/000509; pasta n.º 436.

Certifico que pela escritura lavrada em 2 de Maio de 2000 no
13.º Cartório Notarial de Lisboa, referente à sociedade em epí-
grafe, foram alterados os n.os 1 e 3 do artigo 4.º do pacto social,
cuja redacção passa a ser a seguinte:

4.º

1 � O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
21 048 200 000$, dividido em 21 048 200 acções com o valor no-
minal de 1000$ cada uma.

2 � ...............................................................................................
3 � As acções serão escriturais ou representadas por títulos de

1, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório a que se refe-
re o artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais:

Relatório

1 � O presente relatório é elaborado, nos termos e para os efei-
tos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, por so-
licitação da SPASA � Sociedade de Participações Atlântico,
SGPS S. A., relativamente ao aumento de capital a realizar me-
diante entradas de acções representativas do capital social do
Banco Português do Atlântico, S. A.

2 � A SPASA � Sociedade de Participações Atlântico, SGPS,
S. A., é uma sociedade com sede na Rua de Eugénio de Castro,
352, 2.º, no Porto, tem o capital social de 1 000 000 000$, repre-
sentado por 1 000 000 de acções, e esta matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 1363.

3 � O Banco Português do Atlântico, S. A., é uma sociedade
com sede na Praça de D. João I, 28, no Porto tem o capital soci-
al de 630 500 000 euros, representado por 630 500 000 acções, e
está matriculada na Conservatória de Registo Comercial do Por-
to sob o n.º 1/790910.

4 � Considerando as negociações em curso com vista à entrada
de um novo accionista para o Grupo BCP, bem como as condi-
cionantes de natureza administrativa, fiscal e temporal para a res-
pectiva entrada, pretende-se efectuar um aumento do capital so-
cial da SPASA � Sociedade de Participações Atlântico, SGPS,
S. A., que será subscrito e realizado pela sociedade BCP-IF,
SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da, mediante a entrada de acções
do capital social do Banco Português do Atlântico, S. A., de que
esta é titular.

O Banco Comercial Português, S. A., é o titular dos inteiros
capitais sociais da SPASA � Sociedade de Participações Atlân-
tico, SGPS, S. A., e da BCP-IF, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da

5 � O aumento do referido capital social será de 20 048 200 con-
tos, representado por igual número de acções, passando, consequen-
temente, o capital social para 21 048 200 contos.

A realização daquele aumento de capital será efectuada medi-
ante a entrega de 100 000 000 de acções do capital social do Ban-
co Português do Atlântico, S. A.

O valor unitário das acções a entregar é o preço de mercado
do dia em que forem transaccionadas, que será fixado pelo con-
selho de administração da SPASA � Sociedade de Participações
Atlântico, SGPS, S. A., e não poderá ser antes de 10 e depois de
20 de Abril de 2000.

6 � O referido aumento de 20 048 200 contos do capital soci-
al da SPASA � Sociedade de Participações Atlântico, SGPS, S.
A., é acompanhado do prémio de uma emissão, cujo valor será a
diferença entre o valor total da referida quantidade de
100 000 000 de acções do capital do Banco Português do Atlân-
tico, S. A., a entregar em espécie, calculado em conformidade
com o critério indicado no número anterior, e aquele menciona-
do valor de 20 048 200 contos.

Para os efeitos de celebração da escritura pública de aumento
de capital e fixação exacta do prémio de emissão, o valor da tran-
sacção das acções do capital do Banco Português do Atlântico,
S. A., será certificado por declaração a emitir pela instituição
financeira através da qual a transacção for efectuada.

7 � O aumento de 20 048 200 contos do capital social da
SPASA � Sociedade de Participações Atlântico, SGPS, S. A., a
realizar mediante a entrada de acções do Banco Português do
Atlântico, S. A., pela sociedade BCP-IF, SGPS, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, corresponde a entradas de valores que atingem o
valor nominal do citado aumento do capital social, emergindo,
ainda, um prémio de emissão, a calcular na data da transacção
das referidas acções por adopção, para o valor unitário das ac-
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ções a entregar, do preço de mercado do dia em que forem
transaccionadas.

28 de Fevereiro de 2000. � Fernando Ribeiro & Oliveira Maia,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fer-
nando Júlio Gonçalves Ribeiro, revisor oficial de contas n.º 582.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606916

RIVATLÂNTICA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3319; identificação de pessoa colectiva n.º 503058246; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 16/000602; pasta
n.º 14 010.

Certifico que pela acta n.º 34, referente à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação dos membros dos órgãos soci-
ais para o biénio de 1999-2000.

Nomeados em 11 de Janeiro de 1999:
a) Conselho de administração: presidente, Arminda Antónia de

Oliveira Pinto Rodrigues Ferreira, casada; vogais: Mário Coelho
Ferreira, casado, ambos residentes na 1.ª Transversal Norte da
Rua da Restauração, 99-E, 7.º, direito, B, Rio Tinto, e Joaquina
Maria Monteiro Malta da Cunha, casada, residente na Rua Nova
de S. Crispim, 493, 2.º, esquerdo, Porto;

b) Fiscal único: efectivo, Abílio Azevedo, António Baptista,
Elísio Quintas e Lino Moreira, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por Abílio Carneiro de Azevedo, revisor
oficial de contas, residente na Rua do Dr. Alberto Machado, 384,
1.º, Porto; suplente, Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Guy Alberto Fer-
nandes de Poças Falcão, revisor oficial de contas, residente na
Rua de Ferreira Dias, 924, 2.º, SE 35/36, Porto.

É o que me cumpre certificar.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 09358994

RIVATLÂNTICA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3319; identificação de pessoa colectiva n.º 503058246; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 15/000602; pasta
n.º 14 010.

Certifico que pela acta n.º 26, de 3 de Abril de 1997, referente
à sociedade em epígrafe, foram alterados os artigos 19.º, 20.º, 21.º
e 26.º do pacto social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

V

Fiscal único

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente.

ARTIGO 20.º

O fiscal único e seu suplente é eleito pela assembleia geral,
pelo período de dois anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 21.º

O fiscal único terá o direito à remuneração que a assembleia
geral lhe fixar e nos termos da legislação específica.

ARTIGO 26.º

É a seguinte a composição dos órgãos sociais para o biénio de
1997-1998.

Conselho de administração: presidente, Arminda Antónia de
Oliveira Pinto Rodrigues Ferreira, casada, contribuinte fiscal

n.º 167770160, bilhete de identidade n.º 3821185, emitido em 23 de
Setembro de 1988 no Arquivo de Identificação de Lisboa, moradora
na 1.ª Transversal Norte da Rua da Restauração, 99-E, 7.º, direito,
B, Rio Tinto; vogais: Armando de Oliveira Pinto Rodrigues, casado,
contribuinte fiscal n.º 156613905, bilhete de identidade n.º 3780734,
emitido em 12 de Maio de 1992 no Arquivo de Identificação de
Lisboa, morador na Rua de Filipa de Vilhena, 46, Rio Tinto,
Gondomar, e Joaquina Maria Monteiro Malta da Cunha, casada,
contribuinte fiscal n.º 171202104, bilhete de identidade n.º 5401733,
emitido em 21 de Setembro de 1994 pelo Arquivo de Identificação
do Porto, moradora na Rua Nova de S. Crispim, 493, 2.º, esquerdo,
Porto.

Fiscal único: efectivo, Abílio de Azevedo, António Baptista,
Ilísio Quintas e Lino Moreira, S. R. O. C., sociedade de reviso-
res oficiais de contas n.º 50, representada pelo Dr. Abílio Car-
neiro de Azevedo, residente na Rua do Dr. Alberto Machado, 384,
1.º, no Porto, revisor oficial de contas n.º 275; suplente, Álvaro
Falcão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão,
revisor oficial de contas.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 09358986

PADOURO � UNIÃO PORTUENSE DE PADARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 652; identificação de pessoa colectiva n.º 500209731; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 128; número e data da apresentação:
17/000602; pasta n.º 3512.

Certifico que pela carta de 1 de Outubro de 1999 cessou da fun-
ção de director na sociedade em epígrafe, em 19 de Outubro de
1999, António Miguel, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606924

JOAQUIM PORTELA, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 133; identificação de pessoa colectiva n.º 503838373; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000602; pasta n.º 16 718.

Certifico que pela acta n.º 4, realizada em 26 de Maio de 2000,
a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua
de Aníbal Cunha, 39, 5.º, sala 15, Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva     o contrato social, na sua
redacção actualizada.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 09358960

VIASATUR � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 064; identificação de pessoa colectiva n.º 503818879; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 9/000602; pasta
n.º 16 646.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Maio de 2000 no
3.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe,
foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 3.º do pacto soci-
al, cuja redacção passa ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma VIASATUR � Automóveis de
Aluguer, L.da, e a sua sede é na Rua da Alegria, 2151, freguesia
de Paranhos, da cidade do Porto.
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ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, e inteiramente liberado, é
de 100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
50 000 euros a quota pertencente a cada um dos sócios, Manuel
Maria Cabral de Sampaio e Almeida e John Maria Cabral de
Sampaio e Almeida.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

15 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606967

TRAÇOS E COMPANHIA � PUBLICAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 004; identificação de pessoa colectiva n.º 504133071; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 11/000602; pasta
n.º 18 335.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Dezembro de
1999 no 2.º Cartório Notarial de Matosinhos, referente à socie-
dade em epígrafe, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de sete quotas, uma do valor
nominal de 1750 euros, pertencente à sócia Ana Rita Araújo Cos-
ta, uma do valor nominal de 698 euros e 32 cêntimos, como bem
próprio, e outra do valor nominal de 1051 euros e 68 cêntimos,
como bem comum, ambas pertencentes à sócia Ana Sofia Ginja
Bragança de Miranda Azevedo Caramalho, duas do valor nomi-
nal de 500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Artur Orlando Teixeira Queiroz e Maria da Glória Vieira da
Silva, uma do valor nominal de 199 euros e 51 cêntimos, como
bem próprio, e outra do valor nominal de 300 euros e 49 cênti-
mos, como bem comum, ambas pertencentes à sócia Olga Maria
Gonçalves Braga de Magalhães.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

15 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 09358978

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. FRANCISCO BERREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 156; identificação de pessoa colectiva n.º 501238689; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/000602; pasta
n.º 23 171.

Certifico que pela escritura lavrada em 25 de Fevereiro de
2000 no Cartório Notarial de Rio Tinto, referente à sociedade em
epígrafe, foram alterados o artigo 3.º e o corpo do artigo 5.º do
pacto social, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em três quotas, assim distribuídas:
uma de 5100 euros, pertencente ao sócio Francisco Berredo Cor-
reia da Silva, uma de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Ga-
briela Alegria Berredo da Silva, e outra de 2400 euros, pertencen-
te à sócia Carlota de Sousa Dias.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, e a
mesma obriga-se em todos os seus actos e contratos com a assi-
natura de um gerente.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

15 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606932

P. E. EUROPE B. V. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38/000530; identificação de pessoa colectiva n.º 980158419;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/000530; pasta
n.º 23 026.

Certifico que por acta da reunião do conselho de administra-
ção da sociedade PE Europe B. V., com sede em
Hoogeveenenweg, 100, NL 2913 LV Niew Werkerk and den
Ijssel, Holanda, em 1 de Outubro de 1999, foi deliberada a mu-
dança da sede da representação permanente em epígrafe para a
Rua de Júlio Dinis, 247, 3 e E-5, Edifício Mota e Galiza, Porto.

É o que me cumpre certificar.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606827

PROCEN � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 916; identificação de pessoa colectiva n.º 503416894; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
000530; pasta n.º 14 108.

Certifico que pela acta n.º 5, realizada em 3 de Março de 2000,
a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua
Formosa, 168, 2.º, freguesia de Santo Ildefonso, Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606908

LINCE � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 642; identificação de pessoa colectiva n.º 503340081; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: of. 12, 13 e 14 e 15/000530; pasta n.º 13 324.

Certifico que pela escritura lavrada em 18 de Maio de 2000 no
6.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da so-
ciedade em epígrafe Teresa Esperança Passos de Oliveira, por re-
núncia, e foram alterados os artigos 3.º, 7.º, 8.º e 9.º do pacto so-
cial, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
2444 euros e 11 cêntimos e outra do valor nominal de 2305 euros
e 89 cêntimos, ambas pertencentes à sócia Isabel Maria Mendes
de Figueiredo Neto da Silva, e duas do valor nominal de
125 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Filipe
Jorge de Figueiredo Neto da Silva e Ana Isabel de Figueiredo
Neto da Silva.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade caberá a um ou mais geren-
tes, sócios ou estranhos, eleitos por deliberação da assembleia
geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pela assembleia geral, podendo a remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

3 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes para
agir em nome da sociedade, para a representar em juízo ou fora
dele e praticar ou autorizar todos os actos e operações relativos
ao seu objecto que não sejam da competência legal, ou aqui
convencionada, da assembleia geral.
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4 � Cabe à gerência a aquisição, alienação, locação ou oneração
de bens móveis e imóveis, incluindo estabelecimentos comerciais,
bem como deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas,
subscrever, adquirir, onerar e alienar participações sociais.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois gerentes, salvo
se a gerência estiver afecta a um único gerente, em que a respectiva
assinatura será suficiente.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuada a parte
que for necessária para a reserva legal, terão o destino que lhes for
fixado em assembleia geral, por maioria simples.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606886

VISATER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 221; identificação de pessoa colectiva n.º 501560203; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000530; pasta n.º 481.

Certifico que pela acta n.º 19, realizada em 31 de Março de
2000, a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para
a Rua de Corte Real, 165, 1.º, freguesia de Foz do Douro, Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606835

IMPORNICO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 052; identificação de pessoa colectiva n.º 503144142; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/000529; pasta
n.º 12 393.

Certifico que pela escritura lavrada em 29 de Fevereiro de
2000 no 2.º Cartório Notarial do Porto, a sociedade em epígrafe
foi dissolvida e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606770

INDAQUA � INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 373; identificação de pessoa colectiva n.º 503246751; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 17/000529; pasta
n.º 12 962.

Certifico que pela escritura lavrada em 7 de Abril de 2000 no
2.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe,
foram alterados os n.os 1 dos artigos 2.º e 3.º do pacto social, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental,
221, 3.º, salas 303 e 304, Freixieiro, freguesia de Perafita, con-
celho de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto:
a) A indústria e a prestação de serviços relacionados com o

mercado da água, nomeadamente: exploração e gestão de siste-

mas de captação, de tratamento e de distribuição de água para
consumo público ou outro, e de recolha, de tratamento e de rejeição
de afluentes de qualquer natureza; estudos e consultoria; vendas de
equipamentos e produtos;

b) A indústria e a prestação de serviços de saneamento bási-
co, de recolha, tratamento, transporte e eliminação de resíduos lí-
quidos, sólidos e urbanos, industriais, hospitalares, tóxicos e pe-
rigosos, bem como a exploração, manutenção e conservação dos
respectivos serviços ou sistemas;

c) A indústria de construção civil e a execução de empreita-
das e fornecimentos de obras públicas e privadas;

d) A elaboração de estudos e projectos.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606789

GUILLAMÓN INTERNACIONAL DE INVERSIONES, S. A.
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27/990726; identificação de pessoa colectiva n.º 980168104;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000529; pasta
n.º 22 169.

Certifico que por acta de deliberação do administrador único
da sociedade Guillamón Internacional de Inversiones, S. A., com
sede em Madrid, Paseo de La Castellana, n.º 268, Espanha, a re-
presentação permanente em epígrafe foi encerrada em 28 de Abril
de 2000.

É o que me cumpre certificar.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606819

LAMPO � SOCIEDADE PORTUGUESA DE FECHOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 706; identificação de pessoa colectiva n.º 502054590; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
000529; pasta n.º 18 153.

Certifico que pela acta n.º 18, realizada em 14 de Outubro de
1999, a sede social da sociedade em epígrafe foi deslocada para
a Rua da Fonte Fria, 37, freguesia de Folgosa, concelho da Maia.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606800

LANDMASTER � COMÉRCIO DE RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 815; identificação de pessoa colectiva n.º 504414283; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: of. 2 e 3 e 4/000602; pasta n.º 20 936.

Certifico que pela escritura lavrada em 10 de Maio de 2000 no
7.º Cartório Notarial do Porto, cessaram da função de gerentes da
sociedade em epígrafe Rui Manuel de Castro Neves e Maria da
Conceição Rodrigues Leal Brasão Antunes, por renúncia, e foi al-
terado o n.º 1 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a dois
gerentes.

Mais certifico que pela mesma escritura se mantêm como ge-
rentes da sociedade em epígrafe os sócios António Manuel Ro-
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cha Duarte e Bruno António Serzedelo da Costa Carvalho, residen-
tes, respectivamente, na Rua do Professor Mota Pinto, 42-A,
habitação 62, Porto, e na Rua de D. António Meireles, 42, 6.º,
direito, Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

15 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606940

JOSÉ GOMES DUARTE � IMAGIOLOGIA MÉDICA
DAS ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 087; identificação de pessoa colectiva n.º 501322809; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 7/000602; pasta
n.º 2213.

Certifico que pela escritura lavrada em 27 de Julho de 1998 no
Cartório Notarial de Paredes, referente à sociedade em epígrafe,
foi alterado o artigo 7.º (n.os 1 e 4) do pacto social, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

7.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, tomada por maioria simples, a esta competindo igualmente a
sua designação e a fixação das respectivas remunerações.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Gomes Duarte.

Mais declararam os outorgantes que a sociedade não tem bens
imóveis.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

15 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 09358951

RAR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 609; identificação de pessoa colectiva n.º 501935860; ins-
crição n.º 26; número e data da apresentação: 10/000529; pasta
n.º 190.

Certifico que pela acta n.º 27, referente à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação a designação dos membros dos
órgãos sociais para o triénio de 2000-2002.

Nomeados em 28 de Março de 2000:
a) Conselho de administração: presidente, José Frederico Vi-

eira Jordão, casado, residente na Avenida de Mário Moutinho,
lotes 1708/9, 1.º, A, Lisboa; vice-presidente, António Luís Pereira
de Sousa Botelho, casado, residente na Rua do Dr. Melo Leote,
12, 1.º, esquerdo, Porto; administradores: Carlos Henrique de
Almeida Figueiredo, casado, residente na Rua de Maria Velada,
3, 6.º, G, Lisboa, Luís Bruno Ferreira da Cunha Pignatelli, viú-
vo, residente na Rua de Pedro Fernandes de Queirós, 7, Lisboa,
e Joaquim José Caeiro Chambel, casado, residente na Rua de José
da Costa Pedreira, lote 5, 9.º, C, Lisboa.

b) Fiscal único: efectivo, Bernardes Sismeiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Pereira Alves, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
de Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto; suplente, José Po-
ças Esteves, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
de André de Gouveia, lote 1693, 8.º, A, Lisboa.

É o que me cumpre certificar.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606797

VAEMA REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 968; identificação de pessoa colectiva n.º 503120936; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/
000529; pasta n.º 12 232.

Certifico que por carta de 21 de Novembro de 1996 cessou da
função de gerente da sociedade em epígrafe, em 4 de Dezembro
de 1996, Maria Celina Borges de Andrade, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11606754

TRANSPORTES DE CARGA SANTA LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 351; identificação de pessoa colectiva n.º 501840567; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 5/000606; pasta n.º 11 451.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Março de 2000 no
Cartório Notarial de Sever do Vouga, referente à sociedade em
epígrafe, foi alterado o artigo 5.º do pacto social, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

5.º

A gerência da sociedade fica afecta ao não sócio Zeferino dos
Santos Silva, que se mantém na gerência, sendo suficiente a sua
intervenção para vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

21 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11632038

SEM LIMITES � CENTRO DE ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 151; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e
datas das apresentações: 14/000606 e 1/000620; pasta n.º 22 327.

Certifico que pela acta n.º 2, realizada em 2 de Dezembro de
1999, cessou da função de gerente da sociedade em epígrafe Mar-
garida Ferreira Guedes, por renúncia.

Mais certifico que, por carta de 5 de Abril de 2000, cessou da
função de gerente da sociedade em epígrafe, em 8 de Maio de
2000, Maria Celeste de Sousa Leitão Vilaça de Vasconcelos, por
renúncia.

É o que me cumpre certificar.

21 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11632011

JOIALEY � COMÉRCIO DE ARTEFACTOS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 220; identificação de pessoa colectiva n.º 504217461; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/000606; pasta
n.º 18 663.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Março de 2000 no
2.º Cartório Notarial do Porto, referente à sociedade em epígrafe,
foram alterados os artigos 1.º e 4.º do pacto social, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOIALEY � Comércio de Arte-
factos de Ourivesaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernan-
des Tomás, 424, 3.º, salas 1 e 2, freguesia do Bonfim, Porto.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor no-
minal de 34 300 euros, pertencente à sócia Ana Paula Miranda
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Fonseca, e outra no valor de 700 euros, pertencente à sócia Erme-
linda da Silva Miranda.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

20 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11632054

TOPDOMUS � CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 840; número de identificação de pessoa colectiva
504519484; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/
000606; pasta n.º 20 961.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Maio de 2000 no
Cartório Notarial de Estarreja, referente à sociedade em epígrafe,
foi alterado o artigo 2.º do pacto social, cuja redacção passa a ser
a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos,
gestão imobiliária, promoção de empreendimentos imobiliários,
designadamente urbanizações e loteamentos, construção, compra,
venda e administração e conservação de imóveis, revenda dos ad-
quiridos, promoção de empreendimentos turísticos, designada-
mente turismo de habitação, agro-turismo, turismo rural, hotela-
ria e similares, comércio em geral, importação e exportação,
execução de obras públicas e particulares.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

20 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11632046

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 115, de 18 de Maio de 2000, a p. 10 724-(68), saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade Perez & Fon-
seca, Sociedade de Gestão e Compra e Venda de Bens Imóveis,
L.da Assim, no artigo 3.º, onde se lê «O capital social [...] é de
50 000 euros» deve ler-se «O capital social [...] é de
250 000 euros». 19-1-5101

PORTO � 3.A SECÇÃO

FERNANDO OLIVEIRA MAIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 292/821214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501335250; inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 16, of. 17 e 18/
990901.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 100 000 000$, ten-
do sido alterados os artigos 3.º e 6.º e aditado o § único ao ar-
tigo 1.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ único. A gerência poderá deslocar a sede para outro conce-
lho limítrofe, por simples deliberação, sem o consentimento de
qualquer órgão da sociedade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
50 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ 1.º No 2.º semestre do ano de 2002 e no 2.º semestre de cada
ano a partir dessa data, o capital social poderá ser aumentado em
14 000 000$ em cada ano, bastando para tal que um sócio soli-
cite esse aumento em assembleia geral a reunir para o efeito.

§ 2.º Este aumento de capital será subscrito pelos sócios em
partes iguais, mas se algum não quiser acompanhar o aumento de
capital ou não o desejar em partes iguais, outros sócios dividi-

rão entre eles o restante capital que não for subscrito por esse sócio
ou sócios.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 1.º Para os actos de mero expediente será suficiente a assi-
natura de um só gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá tomar de arrendamento qualquer móvel ou imóvel, bem
como outorgar contratos de locação de automóveis, máquinas ou
quaisquer equipamentos para a sociedade.

§ 3.º É expressamente proibido aos gerentes vincular a so-
ciedade em actos, documentos e obrigações estranhos ao ob-
jecto da mesma, nomeadamente em fianças, abonações e ac-
tos semelhantes.

Mais certifico que cessou funções de gerente Fernando de Oli-
veira Maia, em 1 de Junho de 1999, por renúncia, tendo sido al-
terados os artigos 3.º (§ único) e 5.º, que ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. A cessão de quotas a estranhos é livremente permiti-
da, tendo a sociedade em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes em segundo lugar o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade compete aos sócios Joaquim Fernando
de Azevedo Maia e Crespim Horácio da Costa Abreu, ora
designados gerentes, com a remuneração que for deliberada em
assembleia geral.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10195254

SANTARÉM
ALMEIRIM

LOPINVESTE � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 838/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 503341592; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
000607.

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2000, de fl. 97 a
fl. 98 do livro n.º 521-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi al-
terado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 2.º,
que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, administração, alienação
de bens imóveis próprios e alheios, compra de prédios rústicos e
urbanos, revenda dos adquiridos para esse fim, gestão de imóveis
próprios, indústria de hotelaria e turismo, projectos para constru-
ção civil e urbanística e participação em sociedades. Construção
de edifícios para venda, construção civil e obras públicas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma Carvalho Ribeiro. 10749489

CORUCHE

TRANSPORTES GÓIS & CASINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula
n.º 966/000516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/160500.
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Certifico que entre António Manuel Aldeias Casinhas, Francisco
José Serrão Teles Góis e Francisco Teles Góis foi constituída uma
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se
rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 10 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel Aldeias Casinhas, natural da freguesia de
Couço, concelho de Coruche, casado com Amélia Maria Brás Ca-
sinhas sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Vol-
ta do Vale, Couço, Coruche;

2.º Francisco Teles Góis, natural da freguesia de Couço, con-
celho de Coruche, casado com Maria Antónia Serrão Sanginheira
Góis sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Volta
do Vale, Couço, Coruche;

3.º Francisco José Serrão Teles Góis, solteiro, maior, natural,
da freguesia e concelho de Coruche, residente na Volta do Vale,
Couço, Coruche.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente n.os 5361013, de 14 de
Maio de 1996, 6771116, de 4 de Maio de 2000, e 11065966, de
20 de Dezembro de 1999, emitidos pelo Serviços de Identifica-
ção Civil, o primeiro em Santarém, e os restantes em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si, uma so-
ciedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Transportes Góis & Casi-
nhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões,
Volta do Vale, freguesia de Couço, concelho de Coruche.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, su-
cursais ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário na-
cional de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 5 000 000$, pertencente ao sócio António Manuel Al-
deias Casinhas, duas iguais do valor nominal de 2 500 000$, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Francisco José Serrão Te-
les Góis e Francisco Teles Góis.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual a duas vezes o capi-
tal social inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios,
António Manuel Aldeias Casinhas e Francisco José Serrão Teles
Góis que, desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assi-
naturas dos dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previsto na lei,
for cedida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12590339

SETECAPA � SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE
E DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 952/
000121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/210100.

Certifico que Felício José Varela Cachola constituiu uma so-
ciedade unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que
se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 18 de Janeiro de 2000, no Cartório Notarial de Coru-
che, perante mim, Maria Luísa Marçal, primeiro-ajudante do
Cartório, em pleno exercício de funções por o notário do conce-
lho, licenciado Francisco Manuel Bento da Silva Santos, se en-
contrar doente, compareceu como outorgante Felício José Varela
Cachola, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com
Leonor Venância Cardoso Gomes Varela, como declarou, residen-
te na Rua de Timor, 38, em Coruche, contribuinte fiscal
n.º 120351994.

Verifiquei a identidade do outorgante por meu conhecimento
pessoal.

Declarou o outorgante que pela presente escritura e nos termos
dos artigos 270.º-A e seguintes do Código das Sociedades Comer-
ciais, constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas,
denominada SETECAPA � Serviços Técnicos de Contabilidade
e de Apoio Administrativo, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede
na Rua do Couço, 31, em Coruche, freguesia e concelho de Co-
ruche, com o capital social de 1 002 410$ a que equivale
5000 euros, que tem por objecto a prestação de serviços de con-
tabilidade, consultadoria e de natureza administrativa, a qual se
regerá pelos artigos constantes do documento complementar ela-
borado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
que vai ser arquivado como parte, integrante desta escritura e de
que tem perfeito conhecimento pelo que dispensa a sua leitura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SETECAPA � Serviços
Técnicos de Contabilidade e de Apoio Administrativo, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
contabilidade, auditoria e consultadoria fiscal e o comércio a re-
talho de máquinas e outro material para escritório.

2 � A sociedade pode participar no capital social de outras so-
ciedades e em associações ou agrupamentos complementares de
empresas já existentes ou a constituir, mesmo que reguladas por
leis especiais e ainda que o objecto de umas e outros não tenham
nenhuma relação directa ou indirecta com o seu próprio objecto
social.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua do Couço, 31,
em Coruche, freguesia e concelho de Coruche, podendo a gerên-
cia deslocá-la para qualquer outro ponto do território nacional.



2 � A gerência pode ainda criar delegações, sucursais ou outro
tipo de representação social da sociedade onde e quando entender.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, equivalente a 5000 euros, correspondendo a uma úni-
ca quota no mesmo valor pertencente ao sócio Felício José Varela
Cachola.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente, fi-
cando designado como gerente o sócio Felício José Varela
Cachola.

2 � O gerente poderá ou não ser sócio e terá ou não remune-
ração conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
4 � O gerente poderá continuar a participar nas sociedades de

que seja sócio à data da sua eleição e poderá também continuar
a exercer nelas poderes de gerência.

ARTIGO 6.º

A sociedade através da sua gerência, pode constituir terceiros
como mandatários que a representem para certos actos e contra-
tos.

ARTIGO 7.º

Nos termos do artigo 270.º, letra F, do Código das Sociedades
Comerciais, o sócio único fica autorizado a celebrar negócios ju-
rídicos com a sociedade.

ARTIGO 8.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, o gerente fica autorizado a proceder ao
levantamento da conta da sociedade das quantias destinadas ao
pagamento das despesas de constituição da sociedade e as desti-
nadas à aquisição dos meios necessários ao início da actividade
social.

ARTIGO 9.º

O foro competente para redimir qualquer contencioso ou lití-
gio jurídico será o da comarca da sede da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12590363

MAÇÃO

NOVA TORRES � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referen-
tes à sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2000. � A Ajudante, Gracinda da Graça
Carapuço de Matos Eusébio. 08304688

SETÚBAL
MOITA

COSTA TORRÃO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Rua das Flores, 1-Q, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1395/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503995525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08790930

ABSOLUTA EXPOSIÇÃO � FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
E PUBLICITÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, 10-A e 10-C,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1258/
960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503721166.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08792232

ABSOLUTA EXPOSIÇÃO � FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
E PUBLICITÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, 10-A e 10-C,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1258/
960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503721166.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08792232

DIALUMINIO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Gaspar, 1, Bairro de Francisco
Pires, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1464/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504145096.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08792224

JORGE E SILVA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Silva Evaristo, 70, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 53/
610211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 06471765

COLIVER � CONTABILIDADE E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Soeiro Pereira Gomes, bloco O, 60, 3.º, H3,
Fonte da Prata

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1097/
950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503369390.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750246

SOGESERVI � SOCIEDADE DE GESTÃO,
CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Santos e Silva, 27, rés-do-chão, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 778/
920319; identificação de pessoa colectiva n.º 502731419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750254

AFONSO & SILVA, L.DA

Sede: Rua de São Tomé e Príncipe, 47, rés-do-chão,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 492/
880204; identificação de pessoa colectiva n.º 501929290.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 09619577

MINI-MERCADO � FLUVIAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Ferreira Gomes, 8, 1.º, direito,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1356/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503477125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 09619810

PAIVA & COSTA, L.DA

Sede: Largo dos Cravos, 49, rés-do-chão,
Vale da Amoreira Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 832/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502850957.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 09619860

OURIVESARIA BRILHANTE, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 7, Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 695/
910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502543990.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08971471

DELGARAUTO � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Alfredo Dinis, Centro Comercial
das Fontainhas, loja 37, Vale da Amoreira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 867/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502901918.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750220

PONTILINHA � PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
VISUAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 171, cave esquerda, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 585/
891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502265990.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750238

MOITEL � HOTELARIA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Zona Envolvente à Praça de Touros, loja 22-B, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1152/
950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503479977.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750173

2.A HABITAÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 17, 1.º, esquerdo, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1440/
980219.

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 160 � 13 de Julho de 2000 15 001



Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 08750211

TRANSPORTADORA CENTRAL DA BAIXA DA BANHEIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 123, 1.º, esquerdo,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 464/870429;
identificação de pessoa colectiva n.º 501816577.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 08750874

MOITEL III � CAFÉ, L.DA

Sede: Rua dos Descobrimentos, lote 1, rés-do-chão,
esquerdo, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1437/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504087541.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750181

PAULA NISA � ARTESANATO E ORNAMENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 32, rés-do-chão, direito,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1637/
991129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750190

CARDOSO, LEIRIA & VIEGAS, L.DA

Sede: Quinta dos Machados, lote 2, Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 897/
930401; identificação de pessoa colectiva n.º 500053430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750262

SOLIUA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 12, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1632/
991117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750165

CARPINTARIA MECÂNICA ARROTEIAS DO SUL, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, Arroteias Sul,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 423/
860408; identificação de pessoa colectiva n.º 501653546.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750882

CONSTRUÇÕES JOSÉ MARIA, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 23, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 501/
880517; identificação de pessoa colectiva n.º 501980067.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 08750017

CAMPOS & EMÍDIO, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, lote 11, loja A,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 233/
780707; identificação de pessoa colectiva n.º 500707359; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 10 e 11; números e
data das apresentações: 3; 4; 5/0606000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou
à gerência em 6 de Março de 2000 o ex-sócio Carlos Alberto An-
tunes de Figueiredo, e foi nomeada gerente na mesma data a sócia
Dória Maria da Cruz Mira, foi aumentado o capital com a quan-
tia de 50 000$, subscrito pelos sócios do seguinte modo: Paulo
Jorge Antunes de Figueiredo com 37 000$ e Dória Maria da Cruz
Mira com 12 500$, tendo, em consequência, alterado o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

Capital: 5237,38 euros.
Sócios e quotas: Paulo Jorge Antunes de Figueiredo, 2493 euros

(bem próprio) e outra de 1434,04 euros, e Dória Maria da Cruz
Mira, 1309,35 euros.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 08798664

PRUMOCONSTRÓI, L.DA

Sede: Avenida do 1.º Maio, 55, 2.º, esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1026/
940801; identificação de pessoa colectiva n.º 502559527; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 1/0506000.
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Certifico que, em relação à sociedade epígrafe, foi alterado par-
cialmente o pacto social quanto ao artigo 6.º:

ARTIGO 6.º

Forma de obrigar: a sociedade fica vinculada pela assinatura de
dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 08799539

SANTIAGO DO CACÉM

MÓVEIS FERNANDES, L.DA

Sede: Bairro 246 Fogos, bloco 12-C, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 315/850619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501521178.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisita-
do em 14 de Junho de 2000 com a entrada n.º 6.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05306787

GABINETE M. BALTAZAR, L.DA

Sede: Bairro Por do Sol, bloco 14-B, Módulo Norte,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Ma-
trícula n.º 834/970106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503817791.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 14 de Junho de 2000 com a entrada n.º 7.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05306752

ANTÓNIO JACINTO PEREIRA, L.DA

Sede: Parque de Campismo, Lagoa de Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Ma-
trícula n.º 380/871029; identificação de pessoa colectiva
n.º 501892648.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 14 de Junho de 2000 com a entrada n.º 9.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10166742

ENALPE � EMPRESA DE CEDÊNCIA DE PESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 76,
Alvalade-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Ma-
trícula n.º 603/920921; identificação de pessoa colectiva

n.º 502839570; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: of. 6/20000607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Cessação de funções da gerente Alzira Maria Candeias Cala-
do, por renúncia, em 3 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05306990

ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, lote 8, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 317/851030; identificação de pessoa colectiva
n.º 501603565; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
10/20000607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 5.º,
que têm a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Electrificadora de San-
tiago, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial Ligeira, lote 8,
Santiago do Cacém.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de materiais para
instalações eléctricas e instalações em baixa e alta tensão, cons-
trução civil e obras públicas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a um gerente, que a
obrigará.

5 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Angelino Narciso
Soares.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05307007

GIRAL � COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Monte das Fontainhas, Alvalade, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 688/940309; identificação de pessoa colectiva
n.º 503171271.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 13 de Junho de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05307295

MIRÓBRIGA TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. João Silva, 27, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 790/960621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503689874.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exer-
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cício de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisita-
do em 31 de Maio de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 05307090

SANAGRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DO ALTO DO SADO, L.DA

Sede: Largo da República, 4, Alvalade, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 164/750410; identificação de pessoa colectiva
n.º 500239479.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 31 de Maio de 2000 com a entrada n.º 2.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05307104

ELECTRO MUNICÍPIO, L.DA

Sede: Largo do Professor António Maria Vilhena, 2,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 469/900221; identificação de pessoa colectiva
n.º 522296372.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 9 de Junho de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05307112

MORICOI � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Bairro dos 246 Fogos, bloco 9-B, 2, 3 e 3-A,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 981/991029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 14 de Junho de 2000 com a entrada n.º 2.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05307147

DECORANDRÉ � DECORAÇÕES DE SANTO ANDRÉ, L.DA

Sede: Bairro dos 98 Fogos, C-3, loja 4, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 339/861107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501746986.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 14 de Junho de 2000 com a entrada n.º 3.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10166777

AREAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Bairro dos 246 Fogos, bloco 10-A, 4, Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 502/901211; número e data da apresentação: 502471697.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercí-
cio de 1999 da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisi-
tado em 14 de Junho de 2000 com a entrada n.º 4.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 05306760

TERESA & SUSANA SERRÃO, L.DA

Sede: Aldeamento de Santo André, vivenda 19,
Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial da Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 968/990902; identificação de pessoa colectiva
n.º 504465295; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20000613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, que tem a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de utilidades para o lar,
bijutarias, brinquedos, plantas, flores, ferramentas, produtos ali-
mentares, artigos de limpeza e higiene, vestuário, têxteis, deco-
rações e artigos de cosmética, e beleza e ainda exploração de café/
restaurante.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10166750

SEIXAL

DANIFORM � COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS
EM CONTÍNUO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5155/
990525; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/990525.

Sociedade unipessoal

No dia de 24 de Maio de 1999, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresa de Setúbal, perante mim, Ma-
ria do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Car-
tório, compareceu como outorgante Paulo Jorge Danif da Cruz,
natural da freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, do con-
celho de Lisboa, casado com Gilda Isabel Lourenço Nunes Danif
da Cruz sob o regime da comunhão geral de bens, residente na
Rua de Manuel Mendes, 12, 2.º, esquerdo, Aldeia de Paio Pires,
Seixal.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bi-
lhete de identidade n.º 10341190 de 22 de Setembro de 1998,
passado pelo Serviços de Identificação Civil.

Pelo outorgante foi dito que ela presente escritura constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, da qual é o único só-
cio que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma DANIFORM �
Comércio de Formulários em Contínuo Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ana de Castro Osó-
rio, 1-C, freguesia da Amora, do concelho do Seixal.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de formulá-
rios em contínuo, impressos, trabalhos gráficos, serigrafia, arti-
gos de papel e cartão, máquinas, consumíveis de escritório, tra-
balhos de fotocomposição, desenhos gráficos e trabalhos de
informática em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em
dinheiro e representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social,
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda não ser titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

15 de Junho de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09645608

SETÚBAL

MCEP � DESATERROS E DEMOLIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5547/
20000225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000225.

Certifico que entre Elina Maria Pereira e Manuel António Pe-
reira da Costa, casados entre si na comunhão de adquiridos, re-
sidentes na Avenida da Independência das Colónias, 11, 5.º, es-
querdo, Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MCEP � Desaterros e De-
molições, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Independên-
cia das Colónias, 11, 5.º, esquerdo, freguesia de São Julião, con-
celho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em aterros, desaterros e demo-
lições com ou sem explosivos. Instalações de tubagens de sanea-
mento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio Manuel An-
tónio Pereira da Costa, que desde já fica nomeado gerente, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06738672

N. H. LAB � PRODUTOS HOMEOPÁTICOS
E NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4983/
981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504281917; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 20/21/20000222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerência de Maria da Concei-
ção Almeida Gato, em 8 de Fevereiro de 2000, por renúncia.

Mais certifico que foi também efectuado o aumento de capital
de 1 000 000$ para 5 000 000$ em dinheiro quanto a 4 000 000$,
pelo sócio; e alterado o pacto social da sociedade, tendo sido
alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2 500 000$, ambas pertencentes ao sócio José Fer-
nando da Conceição Coelho.

O texto completo da sociedade, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06738320

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

TRANSPORTES FERREIRA & VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 465; identificação de pessoa colectiva n.º 504947508; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/12052000.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Abril de 2000, na vila e Cartório Notarial de Ar-
cos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Bar-
bosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º António Fernando Amorim Ferreira, número de identifica-
ção fiscal 170202488, casado com Maria da Conceição Amorim
Monteiro sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Miranda, este concelho, residente no lugar de Portela,
da freguesia de Souto, deste concelho,

2.º Alfredo Dantas Varandas, número de identificação fiscal
102601739, casado com Maria Goretti Gomes de Abreu Viana
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da dita fregue-
sia de Miranda, residente na Casa da Seara, lugar de Outeiro,
freguesia de Cendufe, também este concelho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Declararam que fazem entre si um contrato de sociedade co-
mercial, do tipo por quotas de responsabilidade limitada o qual
se regerá pelo constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Ferreira & Varandas,
L.da, e terá a sua sede instalada no lugar de Outeiro, freguesia de
Távora (Santa Maria), do concelho de Arcos de Valdevez.
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§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, indepen-
dentemente de autorização da assembleia geral.

§ 2.º Poderá ainda a gerência, sem dependência de deliberação
da assembleia geral, criar filiais, sucursais ou outras formas lo-
cais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, equivalente a 10 024 100$, representado por duas
quotas, cada uma do valor de 25 000 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação por unanimidade, poderão ser exigíveis
aos sócios prestações suplementares até ao limite máximo global
correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

Por deliberação aprovada por unanimidade, poderão os sócios
fazer contratos de suprimentos com a sociedade, caso esta deles
careça para o bom desenvolvimento da respectiva actividade, nos
termos, prazo, condições e à taxa de juro que forem estipuladas
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, será exercida por um ou mais gerentes, remunera-
dos ou não conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios António
Fernando Amorim Ferreira e Alfredo Dantas Varandas,
obrigando-se a sociedade com a intervenção conjunta dos dois
gerentes ora nomeados.

3 � Sempre que a gerência esteja a cargo apenas de um ge-
rente, a sociedade obriga-se com a sua assinatura; em caso de ge-
rência plural, a sociedade obriga-se com a intervenção conjunta
de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os geren-
tes adquirir, vender ou permutar veículos automóveis em nome
da sociedade.

5 � Aos gerentes não é permitido obrigar a sociedade em ac-
tos ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em le-
tras de favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, a qual terá direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos termos legais, em
caso de arresto, penhora ou qualquer outro ónus ou encargos que
incidam sobre a mesma, bem como no caso de cessão de quotas
contra o disposto no artigo anterior, no caso de falência ou in-
solvência de qualquer um dos sócios e também no caso de divór-
cio de sócio cuja quota venha a ser adjudicada ao respectivo
cônjuge, sendo o valor da quota a amortizar o que resultar de um
balanço realizado para o efeito.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos só-
cios, a sociedade prosseguirá com os sócios sobrevivos e os her-
deiros do falecido, ou o representante legal do interdito deven-
do, aqueles nomear um entre si que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária, ou subsistir
a interdição.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
sempre que por lei não forem exigidos formalidades e ou prazo
diferentes.

Mais declararam os outorgantes que os gerentes ora nomeados
ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento do dinhei-
ro correspondente à realização do capital, antes de efectuado o
registo definitivo deste contrato, para pagamento das despesas
inerentes à constituição da sociedade, nomeadamente com a pre-
sente escritura, seu registo e publicações, bem como para a aqui-
sição do equipamento necessário ao início da actividade.

Assim o disseram e outorgaram.
Documentos exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido

em 13 de Março do ano corrente pelo Registo Nacional de Pes-
soas Colectivas, válido por 180 dias;

b) Declaração emitida pela agência de Ponte da Barca do Banco
Nacional Ultramarino, S. A., da qual consta ter sido ontem efec-
tuado naquela agência depósito das entradas correspondentes à re-
alização do capital da referida sociedade;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva, com
o n.º P 504947508, emitido pelo citado Registo Nacional em 15 de
Março do ano corrente, do qual consta que o Código da Activi-
dade Económica tem o n.º 60 240.

Adverti os outorgantes da obrigação legal de requererem o re-
gisto deste contrato na conservatória do registo comercial deste
concelho dentro do prazo de três meses a contar de hoje.

O imposto de selo devido pela presente escritura, no montante
de 5000$ é liquidado e cobrado nesta data.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explica-
do o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de
ambos.

Conferida.

20 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da
Silva Cerqueira. 08863792

MOBILINHA � FÁBRICA DE MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 323; identificação de pessoa colectiva n.º 501806563; ins-
crição n.º 11; números e datas das apresentações: 6, 7/020500.

Cessão de quota e nomeação de gerente

No dia 2 de Fevereiro de 2000, na vila e Cartório Notarial de
Arcos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Bar-
bosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Aires Rodrigues Pinto, número de identificação fiscal
146984455, e mulher, Maria Isabel Gomes da Costa, número de
identificação fiscal 146516524, casados sob o regime de comu-
nhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de São Félix da
Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia, e ela da de Miragaia,
do concelho de Porto, residentes no lugar de Agrelos, freguesia
e concelho de Ponte da Barca;

2.º Leopoldina de Fátima Silva e Sousa, número de identifica-
ção fiscal 167630490, e marido, Damásio Rebelo Ferreira, casa-
dos sob o regime de comunhão de adquiridos, ele natural da fre-
guesia de Salir de Matos, do concelho das Caldas da Rainha, e
ela da freguesia de Britelo, do concelho de Ponte da Barca, onde
residem no lugar de Igreja.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Declarou o primeiro outorgante, marido, que ele e o segundo
outorgante, marido, são os únicos sócios da sociedade comercial
por quotas que gira sob a denominação MOBILINHA � Fábri-
ca de Móveis de Cozinha, L.da, número de identificação de pes-
soa colectiva 501806563, com sede na Zona Industrial, lugar de
Prova, da freguesia de Paçô, deste concelho, matriculada na con-
servatória do registo comercial deste concelho sob o n.º 323/
080595, com o capital social, integralmente realizado, de
44 000 000$, representado por duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 12 000 000$, que lhe pertence, e outra de 32 000 000$, de
que é titular o segundo outorgante marido.

Declararam os primeiros outorgantes:
Que pela presente escritura, pelo preço de 13 100 000$, que já

receberam, cedem à segunda outorgante, mulher, a quota de
12 000 000$, de que ele, primeiro outorgante, marido, é titular na
indicada sociedade;

Que à referida sociedade pertence um prédio urbano formado
por um edifício de rés-do-chão, e 1.º andar, para indústria, com
logradouro, sito no lugar de Prova, da dita freguesia de Paçô,
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inscrito na respectiva matriz sob o artigo 640, com o valor patri-
monial de 12 960 000$.

Declarou ainda o primeiro outorgante, marido, que por a tal ter
sido condicionado o presente contrato, renúncia ao cargo de ge-
rente da referida sociedade.

A segunda outorgante, mulher, declarou que aceita a presente
cessão de quota, nos termos exarados.

Declarou o segundo outorgante, marido, que para a plena eficá-
cia deste acto, e como restante sócio, presta consentimento ao pri-
meiro outorgante, marido, para a cessão de quota ora efectuada.

Declararam ainda os segundos outorgantes que na qualidade de
únicos sócios que passam a ser da aludida sociedade, pela pre-
sente escritura, nomeiam gerente da mesma sociedade a sócia
Leopoldina de Fátima Silva e Sousa.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:
a) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial

deste concelho de teor da matrícula da citada sociedade, pela qual
verifiquei também a titularidade das quotas;

b) Declaração emitida pelo técnico oficial de contas, José Ma-
nuel Moura Ferreira Leite, membro n.º 27 086, comprovativa de
que o valor real da quota ora cedida é de 13 081 011$50, de
acordo com o último balanço referente ao exercício do ano de
1998;

c) Conhecimento de sisa n.º 39 emitido em 1 do corrente pela
repartição de finanças deste concelho.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-
gisto deste acto, dentro do prazo de três meses, a contar de hoje,
na conservatória do registo comercial deste concelho.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo em voz alta e na presença simultânea de todos.

Conferida com o original.

20 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da
Silva Cerqueira. 08863776

EIDA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DOS ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 467; identificação de pessoa colectiva n.º 504837109; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/16052000.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Abril de 2000, na vila e Cartório Notarial de Ar-
cos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Bar-
bosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Manuel Jesus de Amorim, número de identificação fiscal
186513771, casado com Pureza da Conceição Araújo Coelho sob o
regime de comunhão geral de bens, natural da freguesia de Távora
(Santa Maria), deste concelho, residente na Quinta do Souto, lote 18,
lugar de Souto, freguesia de Paçô, deste concelho;

2.º José Alves de Azevedo Paredes, casado, natural da fregue-
sia de Aguiã, deste concelho, residente no lugar de Barreiro, da
dita freguesia de Paçô, o qual outorga na qualidade de procura-
dor em representação de Abílio Alves de Azevedo Paredes, nú-
mero de identificação fiscal 168093286, casado com Maria
Elizabete Peixoto Fernandes Paredes sob o regime de comunhão
geral de bens, natural da dita freguesia de Aguiã, residente no
Largo de Santo António, na vila e concelho de Ponte da Barca;

3.º Gonçalo José de Sousa Barbosa, número de identificação
fiscal 158389336, casado com Maria Nazaré Duque Rodrigues sob
o regime de comunhão geral de bens, natural da freguesia de
Padreiro (Salvador), deste concelho, residente no lugar de Rota,
da referida freguesia de Paçô;

4.º Ivone Maria Amorim de Sousa, número de identificação fis-
cal 195197887, solteira, maior, natural da aludida freguesia de
Padreiro (Salvador), onde reside o lugar de Monte Aval;

5.º José Manuel de Oliveira Barbosa, número de identificação
fiscal 196167027, casado com Dulce Branca Abreu Amorim Bar-
ros Barbosa sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Santa Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia,
residente no mencionado lugar de Monte Aval.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Declararam nas qualidades em que intervêm que fazem entre
os primeiro, representado do segundo, terceiro, quarta e quinto ou-

torgantes, um contrato de sociedade comercial, do tipo por quotas
de responsabilidade limitada, o qual se regerá pelo constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação EIDA � Empreendimentos
Imobiliários dos Arcos, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Plácido de
Abreu, 43, freguesia de Arcos de Valdevez (Salvador), da vila e
concelho de Arcos de Valdevez.

§ único. A administração poderá mudar a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas locais de re-
presentação, independentemente de autorização da assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade a construção de edifícios, com-
pra e venda de bens imobiliários e demais operações sobre imó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, equivalente a 20 048 200$, representado por cin-
co quotas, três do valor de 25 000 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Gonçalo José Sousa Barbosa, Manuel Je-
sus Amorim e Abílio Alves de Azevedo Paredes, e duas do va-
lor de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
José Manuel Oliveira Barbosa e Ivone Maria Amorim Sousa.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser-lhes exigíveis
prestações suplementares até ao quíntuplo do valor do capital so-
cial, ficando todos os sócios obrigados às mesmas, na proporção
do valor das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, depen-
dendo a cessão a estranhos do consentimento da sociedade, ten-
do, neste caso, os sócios não cedentes direito de preferência em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo.

§ 1.º O sócio que pretender ceder a sua quota a estranho de-
verá comunicar tal facto, por escrito, à sociedade, com a antece-
dência mínima de 30 dias e da comunicação constará a identifi-
cação do eventual adquirente, preço e condições da cessão.

§ 2.º Dentro de igual prazo a contar da data da recepção da ci-
tada comunicação, deverá a sociedade comunicar a sua decisão
e a dos restantes sócios ao sócio cedente, quanto ao exercício ou
não dos direitos de preferência estabelecidos no corpo deste ar-
tigo.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Gonçalo José
de Sousa Barbosa, Ivone Maria Amorim de Sousa e José Manuel
de Oliveira Barbosa, os quais ficam desde já nomeados gerentes,
sendo suficiente a assinatura de qualquer um dos mesmos para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os ge-
rentes adquirir, vender ou permutar veículos automóveis em nome
da sociedade, bem como tomar de arrendamento imóveis para a
mesma, para a instalação da sede e ou do ou dos estabelecimen-
tos da mesma.

§ 2.º Os gerentes não é permitido obrigar a sociedade em ac-
tos ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em le-
tras de favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos só-
cios, a sociedade prosseguirá com os sócios sobrevivos e os her-
deiros do falecido, ou o representante legal do interdito deven-
do, aqueles nomear um entre si que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária, ou subsistir
a interdição.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
sempre que por lei não forem exigidas formalidades e ou prazo
diferentes.

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 160 � 13 de Julho de 2000 15 007



Mais declararam que a sociedade assume, desde já, todas as despe-
sas inerentes à sua constituição, nomeadamente com a presente
escritura, seu registo e publicações e bem assim, com a aquisição do
equipamento necessário ao início da actividade que se propõe, pelo
que ficam autorizados os sócios gerentes ora nomeados a proceder
ao levantamento do capital depositado correspondente à realização,
antes de efectuado o registo definitivo deste contrato, para
pagamento das referidas despesas.

Assim disseram e outorgaram.
Arquivo procuração conferida ao segundo outorgante pela qual

verifiquei a qualidade por si invocada, bem como os poderes para
este acto.

Documentos exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da denominação adoptada,

emitido em 5 de Janeiro do ano corrente pelo Registo Nacional
de Pessoas Colectivas, válido por 180 dias;

b) Declaração emitida pela agência desta vila da Caixa Eco-
nómica Montepio Geral, da qual consta ter sido hoje efectuado
naquela agência depósito das entradas correspondentes à realiza-
ção do capital da referida sociedade;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva, com
o n.º P 504837109, emitido pelo citado Registo Nacional em 11 de
Janeiro do ano corrente, do qual consta que o Código da Activi-
dade Económica tem o n.º 45 211.

Adverti os outorgantes da obrigação legal de requererem o re-
gisto deste contrato na conservatória do registo comercial deste
concelho dentro do prazo de três meses a contar de hoje.

O imposto de selo devido pela presente escritura, no montante
de 5000$ e o devido pela referida procuração, no montante de
1000$, é liquidado e cobrado nesta data.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo em voz alta e na presença simultânea de todos.

Conferida.

20 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da
Silva Cerqueira. 08863814

METALIZAÇÕES DO VEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 326; identificação de pessoa colectiva n.º 503440027; data
de apresentação: 30052000.

Certifico, nos termos e para efeitos dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na respec-
tiva pasta todos os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 1999.

20 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Zul-
mira da Silva Araújo. 08863920

CAMPOS & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 417; identificação de pessoa colectiva n.º 504191870; data
de apresentação: 26052000.

Certifico, nos termos e para efeitos dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na respec-
tiva pasta todos os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 1999.

20 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Zul-
mira da Silva Araújo. 08863857

VILA NOVA DE CERVEIRA

ARAÚJO & LEITES � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 90; identificação de pessoa colectiva n.º 502423536;
data: 000616.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1999.

19 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 08682321

VILA REAL
CHAVES

SOTELI � SOCIEDADE DE TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 517/
911226; identificação de pessoa colectiva n.º 502666820; inscri-
ção n.º 15 e averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 1-3 e 4/000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Of. � Averbamentos n.os 1 e  2 � Apresentações n.os 1 e 3/
000615.

Cessação de funções dos gerentes João António Bacalhau Fa-
ria e Maria José Contins Fontoura Faria, em 9 de Junho de 2000,
por renúncia, e alterados o artigo 3.º e corpo do artigo 4.º, com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 99 759 euros e 58 cêntimos, integralmen-
te realizado em dinheiro, representado por três quotas, uma no va-
lor nominal de 69 831 euros e 70 cêntimos, pertencente ao sócio
Manuel Carlos Bacalhau Faria, uma no valor nominal de
19 951 euros e 92 cêntimos, pertencente à sócia Maria do Carmo
dos Santos Costa Faria, e outra no valor nominal de 9975 euros
e 96 cêntimos pertencente ao sócio Eugénio Pessoa Marto.

ARTIGO 4.º (corpo)

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme, vier a ser deliberado em assembleia geral, continua a
cargo dos sócios gerentes Manuel Carlos Bacalhau Faria e Eu-
génio Pessoa Marto, e ainda da nova sócia Maria do Carmo dos
Santos Costa Faria, aqui nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura do sócio gerente Manuel Carlos
Bacalhau Faria, com a assinatura, em conjunto, de qualquer ou-
tro gerente.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 06789854

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

REBELO & RODRIGUES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 67/950613; identificação de pessoa colectiva
n.º 503429309; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20000614.

Certifico que, por escritura lavrada aos 8 de Junho de 2000,
de fl. 68 a fl. 68 v.º do livro de notas n.º 109-A do Cartório
Notarial de Peso da Régua, foi dissolvida e liquidada a socie-
dade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 30 de
Maio de 2000.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante, José Ernesto Monteiro.
01289209

VISEU

MANGUALDE

GABICONTIVA, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 527; identificação de pessoa colectiva n.º 502532602.

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 160 � 13 de Julho de 200015 008



Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777531

TRANSPORTES LIFIPOL DE LOPES E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 456; identificação de pessoa colectiva n.º 502043504.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777566

TUPINIQUIN � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 786; identificação de pessoa colectiva n.º 504424947.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de con-
tas referentes ao exercício de 1999.

20 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Ma-
ria Jesus Gonçalves Silva. 07777523

CHURRASQUEIRA E PIZZARIA � CAPOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 597; identificação de pessoa colectiva n.º 503053597.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777574

A. M. COELHO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 355; identificação de pessoa colectiva n.º 501426973.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777558

A. CABRAL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 755; identificação de pessoa colectiva n.º 504209434.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777540

DIVERMANGUALDE � MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 703; identificação de pessoa colectiva n.º 503783528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777515

FERNANDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 502451483.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de con-
tas referentes ao exercício de 1999.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Ma-
ria Jesus Gonçalves Silva. 07777493

PAU-PRETO & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 299; identificação de pessoa colectiva n.º 501137254.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de con-
tas referentes ao exercício de 1999.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Ma-
ria Jesus Gonçalves Silva. 07777485

METALÚRGICA JOSÉ A. SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 564; identificação de pessoa colectiva n.º 502567074.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de con-
tas referentes ao exercício de 1999.

19 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Ma-
ria Jesus Gonçalves Silva. 07777434

CAFÉ � PASTELARIA SNACK-BAR PRINCESA
DO MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 735; identificação de pessoa colectiva n.º 504029401.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777418

MORAIS E VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 443; identificação de pessoa colectiva n.º 501924930.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777396

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 160 � 13 de Julho de 2000 15 009



PASTELARIA PRINCESA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 501814086.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777400

COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 626; identificação de pessoa colectiva n.º 503276502.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Escriturário Superior, António Ma-
nuel Amaral Marques. 07777442

ACRÍSIO ABRANTES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 368; identificação de pessoa colectiva n.º 501447636.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777388

RESENDE

ARLINDO RODRIGUES, NÉLSON RODRIGUES & GOMES, L.DA

Sede: Massôrra, São João de Fontoura, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 46/
841023; identificação de pessoa colectiva n.º 501518860; número
e data da apresentação: 16 de Junho de 2000.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999 da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2000. � O Ajudante, Albino Coelho.
01534700

SÃO PEDRO DO SUL

VOUZELAVILA � ANTIGUIDADES E OBJECTOS
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 544/20000529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9 de 29 de Maio de 2000.

Certifico que entre Diamantino Maia Ferreira, divorciado, e
João Vargas Dores Maia Ferreira, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação VOUZELAVILA � Anti-
guidades e Objectos de Arte, L.da, com o cartão provisório de
identificação de pessoa colectiva e entidade equiparada n.º P-
-504817310, e com o Código de Actividade n.º 51 475.

2.º

A sede da sociedade fica instalada no lugar de Solar da Lapa,
freguesia e concelho de São Pedro do Sul.

A gerência poderá, por simples deliberação da assembleia ge-
ral, deslocar a sede da sociedade, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como abrir sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de antiguidades, ob-
jectos de arte, ouro, prata, objectos afins e outros em segunda
mão, não especificados, leilões, pinturas. Exposições. Comércio
e indústria de mobiliário e restauro. Comércio, indústria, gestão
e promoção de negócios, imobiliários. Turismo, hotelaria, restau-
ração, artesanato, importação e exportação. Comércio e indústria
de produtos alimentares. Garrafeira.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5486 euros e 78 cêntimos, correspondente a 1 100 000$
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de 4987 euros
e 98 cêntimos, pertencente ao sócio João Vargas Dores Maia Fer-
reira, e outra no valor de 498 euros e 80 cêntimos, pertencente ao
sócio Diamantino Maia Ferreira.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo do sócio Diamantino Maia Ferreira, ficando desde já no-
meado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade judicial e extrajudicialmente em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um
gerente.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, gratuitos ou onerosos conforme for deliberado em as-
sembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 20 000 000$,
mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maioria
qualificada de votos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a gerência a adquirir para a sociedade
participações em sociedades com objecto diferente daquele que
está exercendo.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo ob-
jecto ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins.

9.º

Na cessão de quotas, a sociedade e depois os sócios gozam do
direito de preferência perante estranhos. É permitida a amortiza-
ção de uma quota em caso de penhora ou outra apreensão judi-
cial, mediante o pagamento do seu valor nominal.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada di-
rigida aos sócios com uma antecedência mínima de 15 dias, sal-
vo quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades
de convocação.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08841748

ANSELMO BELOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 528/20000113; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
2 de 2 de Junho de 2000.
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Certifico que foram alterados os n.os 1 e 2 do artigo 4.º do con-
trato da sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de José
Nunes Britos e do sócio Anselmo de Oliveira Beloto.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é obrigatória a intervenção conjunta de ambos os ge-
rentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08841802

VISEU

AGRO-PECUÁRIA DA UCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1585;
identificação de pessoa colectiva n.º 501996877; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 24/20000510.

Certifico que a sociedade em epígrafe deliberou alterar o ar-
tigo 5.º, que fica com a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, bastando a assina-
tura de um só deles para obrigar validamente a sociedade, em
todos os actos e contratos.

O texto completo, na sua nova redacção actualizada, fica ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07399375

CHEFFI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3807;
identificação de pessoa colectiva n.º 504623753.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491298

JOSÉ ANTÓNIO DE ALMEIDA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 501556664; inscrição n.º 6804;
número e data da apresentação: 46/20000331.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mú-
tuo acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07399995

LUMEN DE VISEU � SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 236; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20000407.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra,
quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Lumen de Viseu � Sapa-
taria, L.da, e tem a sua sede no Largo do General Humberto Del-
gado, 8-12, freguesia de Santa Maria, cidade de Viseu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de sapataria, perfu-
maria, marroquinaria, pronto-a-vestir e artigos de desporto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 6 000 000$, equivalente a 29 927 euros e
87 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 3 000 000$, equivalente a 14 963 euros e 94 cên-
timos, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios:
António Manuel Figueirêdo Gomes de Sousa e Dorinda Duarte
de Oliveira Gomes de Sousa, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os actos e
contratos, com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, podendo também vir a ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante de
30 000 000$, equivalente a 149 639 euros e 36 cêntimos, confor-
me deliberação em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07499485

DINORMA � DIVISÓRIAS E ESTRUTURAS
DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502543060; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 19/20000512.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra
quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 6 000 000$, equivalente a 29 927 euros e 87 cên-
timos, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de 4 725 000$, equivalente a 23 568 euros e 20 cêntimos, pertencente
ao sócio Francisco Tabaio Rodrigues, e outra do valor nominal de
1 275 000$, equivalente a 6359 euros e 67 cêntimos, pertencente à
sócia Maria de Fátima Almeida Nunes Tabaio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07399332

HOTEL GRÃO VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 373;
identificação de pessoa colectiva n.º 500095655.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491204
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EXPORT-BEIRAS � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1539; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501923764.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491220

JOSÉ CORREIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1800; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502277793.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491239

SOTARVIL � SOCIEDADE VISIEENSE DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 657; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500325588; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 56/20000329.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social au-
mentando o capital social em 15 048 200$ passando de 5 000 000$
para 20 048 200$, alterando o artigo 3.º, o qual passa a ter a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 048 200$ equivalente a 100 000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: a sócia PRALIBEL �
Produtos Alimentares da Beira, L.da, com uma quota de
10 024 100$, equivalente a 50 000 euros, cada um dos sócios
Amadeu Jorge Nunes Gonçalves e António Jorge Pais Nunes com
uma quota de 4 009 640$, equivalente a 20 000 euros, e o sócio
João Vasco Gonçalves Trindade, com uma quota de 2 004 820$,
correspondente a 10 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07399979

JAIME & PAIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1791;
identificação de pessoa colectiva n.º 502264918.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491247

PAULOSAUTO � PEÇAS E AUTO INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1629;
identificação de pessoa colectiva n.º 502059800.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491255

CASA DOS ROLAMENTOS E PARAFUSOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2253;
identificação de pessoa colectiva n.º 502845511.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491263

CRECHE E A. T. L., O PINÓQUIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2996;
identificação de pessoa colectiva n.º 503658391.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491271

CONSTRUÇÕES VERMUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3364;
identificação de pessoa colectiva n.º 504505391.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491280

PASTELARIA CAPUCHINHA DO ROSSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1755;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226730.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491140

MINISTRO, LOPES & PEBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1926;
identificação de pessoa colectiva n.º 502422815.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491158

INTERÁVILA � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1480;
identificação de pessoa colectiva n.º 500252742.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491166

GRACOVIL � GRANITOS E CONSTRUÇÃO DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503130982.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491174

TERESA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3809;
identificação de pessoa colectiva n.º 504386905.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491182

RECAUCHUTAGEM VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 295;
identificação de pessoa colectiva n.º 500228434.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491190

CASA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 500329397.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491212

CLÍNICA DA QUINTA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3699;
identificação de pessoa colectiva n.º 504511971.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491301

PAULO & TOMÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2384;
identificação de pessoa colectiva n.º 502995963.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491310

S. D. L. � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2272;
identificação de pessoa colectiva n.º 502881500.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491328

J. RAMOS & MOITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500607397.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491336

CARDOSO DO COUTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500326878.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491344

RECIVISEU, RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4047;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 84/20000601.

Certifico que entre João Duarte Moutinho, Carlos José Santos
Dias e Luís Duarte Moutinho foi constituída a sociedade supra,
a qual passa a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reciviseu, Reciclagem de
Consumíveis Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Santo Estê-
vão, lote 49, fracção C, rés-do-chão, direito, lugar e freguesia de
Abraveses, concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de reciclagem de
consumíveis informáticos e comércio de produtos informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros (equivalente a 1 002 610$48) e corresponde à soma de
três quotas iguais dos valores nominais de 1667 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, João Duarte Moutinho,
Carlos José Santos Dias e Luís Duarte Moutinho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vie-rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Carlos José Santos Dias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, desig-
nadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por con-
tratos leasing, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nes-
se período, logo que definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações cons-
tantes deste contrato, resultantes de normas contidas em precei-
tos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da
sua vontade negocial.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07399561

M. V. � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1668;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121874; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 51/20000503.

Certifico que a sociedade em epígrafe deliberou alterar o ar-
tigo 4.º do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua re-
presentação em juízo e fora dele, competem à gerência, que pode
ser ou não dispensada de caução e remunerada ou não, confor-
me deliberação em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será exercida, no mínimo, por dois gerentes a
eleger em assembleia geral especialmente convocada para o efeito
e terá a duração de três anos.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
são necessárias duas assinaturas, bastando apenas uma para ope-
rações de mero expediente.

§ 3.º Ficam desde já nomeados para o triénio de 2000, 2001 e
2002, Manuel José da Silva Morais, Agostinho Marques de Al-
meida e Severiano José da Silva Dias.

O texto completo, na sua nova redacção actualizada fica arqui-
vado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07399987

POLIGRAVI � GRANITOS POLIDOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1380;
identificação de pessoa colectiva n.º 501684212; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrições n.os 18 e 19; números e datas
das apresentações: 7/11/20000417 e 17/20000517.

Certifico que a sociedade em epígrafe deliberou alterar os ar-
tigos 4.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 100 000 000$, equivalente a 498 797 euros e
89 cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 5 000 000$, equivalente a 24 939 e 89 cêntimos, perten-
cente à sócia PETROPOLIS � Granitos, L.da, e uma quota do va-
lor nominal de 95 000 000$, equivalente a 473 858 euros, pertencente
à sócia INVINCA � Investimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a um

só gerente e a nomear pela mesma assembleia, bastando a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Mais certifico que cessou funções de gerente Júlia Hermínia
Paiva Sobral, por renúncia de 28 de Março de 2000, e que foi
nomeado, como gerente, Armando João Monteiro Calado por
deliberação de 31 de Março de 2000.

O texto completodo contrato, na sua nova redacção actualiza-
da fica arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 07400004

BARROCA, ESTEVES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 595;
identificação de pessoa colectiva n.º 500042055.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491743

CENTRO DE CARDIOLOGIA FAUSTO ÂNGELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504244752.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491522

ALUMINOVIRIATO � SERRALHARIA DE ALUMÍNIO
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503879894.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491530

4 QUINAS � COMÉRCIO DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2454;
identificação de pessoa colectiva n.º 503072338.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491549

FELMICA � SOCIEDADE MINEIRA DA CARRASQUEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 500110751.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491638

CALÇADÃO � COMÉRCIO DE CALÇADO
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2557;
identificação de pessoa colectiva n.º 509174459.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491646

VOUGA TINTAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2191;
identificação de pessoa colectiva n.º 502763056.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491654

FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2132;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688688.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

23 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491662

GIMNOVIS � MUSCULAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2653;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282146.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491760

LOPES & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 500645540.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491581

MIGUEL DE JESUS E SOUSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 515;
identificação de pessoa colectiva n.º 500565295.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491590

FERNANDO DA SILVA SALVEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 591;
identificação de pessoa colectiva n.º 500112940.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491603

METALÚRGICA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 500192642.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491611

SNACK-BAR CAFÉ MIRA SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2841; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505472590.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491620

FRANCECAR � PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3220; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503861910.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491786

VISAOURO � COMÉRCIO DE OURIVESARIA
E JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3369; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504017900.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491794

LOTURVIL � LOTEAMENTOS E URBANIZAÇÕES
DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2141; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502697415.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491816

APPARATU � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3690; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504380524.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491832

TUEQUIL � TUBOS E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1575; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501980350.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491492

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 160 � 13 de Julho de 2000 15 015



JOÃO A. CLARA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1949; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502459050.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491506

TEVILAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1839; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502319240.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491557

RESTAURANTE SNACK BAR O MÁXIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1664; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502121912.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Matos
Vitória Coelho Brás. 07491565

COSTA & BREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4021; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20000505.

Certifico que entre Rui Jorge Barros da Costa e José Alexandre
Rodrigues Breia foi constituída a sociedade supra, a qual passa a reger-
-se pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Breia, L.da, e tem a sua
sede na Travessa do Chão, lugar de Nespereira, freguesia de Mundão,
concelho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade comercial de café,
snack-bar e restaurante.

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e corresponde à soma
das duas quotas iguais de 501 205$, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Rui Jorge Barros da Costa e José Alexandre Rodri-
gues Breia.

4.º

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme aí for deliberado, ficando porém,
desde já, nomeados gerentes ambos os sócios e sendo, também,
necessária a assinatura de, ambos os gerentes para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

Poderão ser efectuados pelos sócios à sociedade os suprimen-
tos de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de
20 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral, tomada
por unanimidade de votos.

6.º

As cessões onerosas de quotas a não sócios dependem do con-
sentimento da sociedade, cabendo em primeiro lugar o direito de

preferência ao sócio ou sócios não cedentes e, em segundo lugar à
sociedade.

7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades, mesmo que estas tenham objecto social diverso do seu.

Disseram finalmente as outorgantes que mesmo antes do registo
da sociedade, a gerência fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento do capital social depositado na instituição de cré-
dito adiante referida para fazer face às despesas de constituição
e instalação da sociedade e aquisição de equipamento; a celebrar
quaisquer negócios jurídicos, por conta da sociedade, no âmbito
do respectivo, objecto ou que sejam necessários para a satisfa-
ção dos seus fins social, nomeadamente para outorgar quaisquer
escrituras de arrendamento comercial.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07399529

REBELO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1909;
identificação de pessoa colectiva n.º 502401613.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491573

VISAGRÍCOLA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1792;
identificação de pessoa colectiva n.º 502268352.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491514

DIFAPAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2535;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138690.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491751

FORÇA CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2785;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450774.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Ma-
tos Vitória Coelho Brás. 07491778

VOUZELA

POLIVOUGA � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.
(anteriormente denominada POLIVOUGA � INDÚSTRIA

DE PLÁSTICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 19;
identificação de pessoa colectiva n.º 501344900; averbamento
n.º 1 à matrícula e inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 9/000320.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social e transformada em sociedade anónima, cu-
jas alterações se transcrevem:

20 � Apresentação n.º 9/000320.
Facto: aumento do capital social e transformação em sociedade

anónima.
Data da deliberação: 23 de Dezembro de 1999.
Aumento: 1803,15 euros, em dinheiro, realizado por

PETLENE � Imobiliária, L.da, com sede em Albergaria-a-
-Velha.

Capital: 750 000 euros em dinheiro, representado por
7 500 000 acções ao portador, convertíveis em acções nominati-
vas, com o valor nominal de 10 cêntimos cada, representadas por
títulos de 1, 5, 10, 100, 1000, 5000, 10 000, 100 000, 1 000 000 e
5 000 000 de acções.

Administração:
a) Exercida por um conselho de administração, composto por

três ou cinco membros designados em assembleia geral que de-
signa ainda o presidente, designação para o período de 1999-2003:
presidente, José Daniel Costa Barros; vice-presidente, Maria da
Conceição Lima Correia Barros; vogal, Maria Natália Lima Cor-
reia.

Fiscalização: exercida por um fiscal único e um suplente de-
signados pela assembleia geral; designação para o período de
1999-2003: efectivo, Jorge Silva Oliveira e Silva, Vítor Campos
& A. Neto, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 92 representada por António Vítor de Almeida Campos, revi-
sor oficial de contas n.º 749; suplente, Jorge Manuel Feixeira da
Silva, revisor oficial de contas n.º 637.

Duração do mandato: período de quatro anos, sendo permitida
a reeleição por uma ou mais vezes.

Forma de obrigar: pela assinatura do presidente do conselho de
administração ou pelas assinaturas do vice-presidente e de dois
administradores.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de POLIVOUGA � Indús-
tria de Plásticos, S. A., com sede em Fataunços, Vouzela.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a indústria e comércio de ma-
teriais plásticos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações
no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por
leis especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementares
de empresas e em associação em participação, ainda que o ob-
jecto de uma e outras não apresente nenhuma relação directa ou
indirecta com o seu próprio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
750 000 euros (o que corresponde a 150 361 500$), representado
por 7 500 000 acções ao portador, com o valor nominal de 10 cên-
timos cada.

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5,
10, 100, 1000, 5000, 10 000, 100 000, 1 000 000 e 5 000 000 de
acções.

2 � O capital social encontra-se assim dividido: José Daniel
Costa Barros, 523 737 euros e 80 cêntimos, Maria da Conceição
Lima Correia Barros, 222 463 euros e 90 cêntimos, Tiago Daniel
Correia Barros, 997 euros e 60 cêntimos, João Diogo Correia Bar-
ros, 997 euros e 60 cêntimos, e PETLENE � Imobiliária, L.da,
1803 euros e 15 cêntimos.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, sen-
do obrigatória a do seu presidente.

4 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

a) Se as acções forem dadas de penhor ou caução que não seja
à própria sociedade, ou forem penhoradas, a sociedade poderá
adquiri-las por deliberação do conselho de administração.

b) A aquisição de acções prevista na alínea a), será feita pelo valor
nominal, acrescido da parte que às acções caiba nos fundos, de reserva,
segundo o último balanço.

c) Na transmissão de acções em processo executivo ou de li-
quidação de patrimónios, têm preferência em primeiro lugar os
accionistas e, depois, a sociedade ou uma pessoa por esta desig-
nada.

ARTIGO 6.º

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e um secretário, eleitos quadrienalmente, podendo ser reelei-
tos.

b) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação é necessário que esteja presentes, pelo menos, 50% do
capital social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

c) Têm direito a voto os accionistas, com mais de 1000 acções.
d) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

a) A sociedade adopta a estrutura orgânica do conselho de ad-
ministração e fiscal único.

b) Os membros do conselho de administração e fiscal único são
designados por eleição em assembleia geral pelo período de qua-
tro anos.

c) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-
-se em funções até à eleição dos seus sucessores, independente-
mente do prazo porque tiverem sido designados.

ARTIGO 8.º

a) A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração composto por três ou cinco membros elei-
tos em assembleia geral, a qual designa ainda o presidente.

b) A sociedade fica vinculada pela vontade expressa de um ad-
ministrador desde que presidente, ou pelo vice-presidente e dois
administradores nos restantes casos.

c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de
um só administrador para tal autorizado.

f) Os administradores, designados são dispensados de caução.
d) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez se-

mestralmente.
ARTIGO 9.º

a) A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fis-
cal suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição da reserva le-
gal, nos termos que a lei o estabelece, e em outras reservas ou
dividendos nas percentagens que livremente forem decididas em
assembleia geral.

ARTIGO 11.º

a) A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dis-
posições da lei e pelas deliberações das assembleias gerais, sen-
do liquidatários os administradores em exercício.

b) As deliberações das assembleias gerais respeitantes à alte-
ração, aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da so-
ciedade só poderão ser tomadas por maioria de três quartos de
capital.

ARTIGO 12.º

Ficam desde já nomeados, para o período de 1999-2003 os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente, José Daniel Costa Bar-
ros; vice-presidente, Maria da Conceição Lima Correia Barros;
vogal, Maria Natália Lima Correia.

Fiscal único: Dr. António Vítor de Almeida Campos, revisor
oficial de contas n.º 749, em representação de Jorge Silva Oliveira
e Silva, Vítor Campos & A. Neto, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas n.º 92; suplente, Dr. Jorge Manuel Teixeira da
Silva, revisor oficial de contas n.º 637.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
Ferreira de Matos Vitória. 06454666
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